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(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/53
ze dne 14. prosince 2016
o povolení butan-1-olu, hexan-1-olu, oktan-1-olu, nonan-1-olu, dodekan-1-olu, heptan-1-olu, dekan1-olu, pentan-1-olu, ethanolu, acetaldehydu, propanalu, butanalu, pentanalu, hexanalu, oktanalu,
dekanalu, dodekanalu, nonanalu, heptanalu, undekanalu, 1,1-diethoxyethanu, kyseliny mravenčí,
kyseliny octové, kyseliny propionové, kyseliny valerové, kyseliny hexanové, kyseliny oktanové,
kyseliny dekanové, kyseliny dodekanové, kyseliny olejové, kyseliny hexadekanové, kyseliny
tetradekanové, kyseliny heptanové, kyseliny nonanové, ethyl-acetátu, propyl-acetátu, butyl-acetátu,
hexyl-acetátu, oktyl-acetátu, nonyl-acetátu, decyl-acetátu, dodecyl-acetátu, heptyl-acetátu, methylacetátu, methyl-butyrátu, butyl-butyrátu, pentyl-butyrátu, hexyl-butyrátu, oktyl-butyrátu, ethyldekanoátu, ethyl-hexanoátu, propyl-hexanoátu, pentyl-hexanoátu, hexyl-hexanoátu, methylhexanoátu, ethyl-formiátu, ethyl-dodekanoátu, ethyl-tetradekanoátu, ethyl-nonanoátu, ethyloktanoátu, ethyl-propionátu, methyl-propionátu, ethyl-valerátu, butyl-valerátu, ethyl-hex-3-enoátu,
ethyl-hexadekanoátu, ethyl-trans-2-butenoátu, ethyl-undekanoátu, butyl-isovalerátu, hexylisobutyrátu, methyl-2-methylbutyrátu, hexyl-2-methylbutyrátu, triethyl-citrátu, hexyl-isovalerátu
a methyl-2-methylvalerátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Látky butan-1-ol, hexan-1-ol, oktan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, heptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol,
ethanol, acetaldehyd, propanal, butanal, pentanal, hexanal, oktanal, dekanal, dodekanal, nonanal, heptanal,
undekanal, 1,1-diethoxyethan, kyselina mravenčí, kyselina octová, kyselina propionová, kyselina valerová, kyselina
hexanová, kyselina oktanová, kyselina dekanová, kyselina dodekanová, kyselina olejová, kyselina hexadekanová,
kyselina tetradekanová, kyselina heptanová, kyselina nonanová, ethyl-acetát, propyl-acetát, butyl-acetát, hexylacetát, oktyl-acetát, nonyl-acetát, decyl-acetát, dodecyl-acetát, heptyl-acetát, methyl-acetát, methyl-butyrát, butylbutyrát, pentyl-butyrát, hexyl-butyrát, oktyl-butyrát, ethyl-dekanoát, ethyl-hexanoát, propyl-hexanoát, pentylhexanoát, hexyl-hexanoát, methyl-hexanoát, ethyl-formiát, ethyl-dodekanoát, ethyl-tetradekanoát, ethyl-nonanoát,
ethyl-oktanoát, ethyl-propionát, methyl-propionát, ethyl-valerát, butyl-valerát, ethyl-hex-3-enoát, ethylhexadekanoát, ethyl-trans-2-butenoát, ethyl-undekanoát, butyl-isovalerát, hexyl-isobutyrát, methyl-2-methyl
butyrát, hexyl-2-methylbutyrát, triethyl-citrát, hexyl-isovalerát a methyl-2-methylvalerát, dále jen „dotčené látky“,

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).

L 13/2

CS

Úřední věstník Evropské unie

17.1.2017

byly povoleny bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňkové látky pro všechny druhy
zvířat. Tyto produkty byly v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do Registru
pro doplňkové látky jako stávající produkty.
(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána
žádost o přehodnocení dotčených látek jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Žadatel požádal
o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“. Tato
žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 12. března 2013 (1)
k závěru, že za navržených podmínek použití v krmivu nemají dotčené látky nepříznivé účinky na zdraví zvířat,
lidské zdraví nebo na životní prostředí. Úřad dále usoudil, že vzhledem k podobnosti funkcí doplňkové látky pro
použití jako krmivo a pro použití pro potravinářské účely jsou uvedené látky aromatické složky povolené
v potravinách, jejichž účinnost je prokázána.

(5)

Úřad dospěl k závěru, že v případě přijetí vhodných ochranných opatření nevzniknou pro uživatele žádná
bezpečnostní rizika. Zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje úřad za nutné. Úřad také
ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř
zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení dotčených látek prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES)
č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedených látek mělo být povoleno podle přílohy tohoto
nařízení. Pro uvedené látky by měl být stanoven doporučený maximální obsah. Uvedené doplňkové látky lze
používat v krmných směsích následně podávaných s vodou.

(7)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení
dotčených látek, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na
plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Povolení
Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny
„zchutňující látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2
Přechodná opatření
1.
Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené před 6. srpnem 2017 v souladu
s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
(1) EFSA Journal 2013;11(4):3169.
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2.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2018
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2019
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. prosince 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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Maximální
obsah

Minimální
obsah

Jméno držitele
povolení

Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec,
popis, analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Maximální
stáří

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

mg účinné látky/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %

Jiná ustanovení

Konec plat
nosti povolení

(7)

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

CS

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.

—

butan-1-ol

Složení doplňkové látky:
butan-1-ol
Charakteristika účinné látky:
butan-1-ol
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 99,5 %
Chemický vzorec: C4H10O
Číslo CAS 71-36-3
Číslo FLAVIS 02.004
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení butan-1-olu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.
4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
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Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b02004

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

hexan-1-ol

Složení doplňkové látky:
hexan-1-ol
Charakteristika účinné látky:
hexan-1-ol
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 96,5 %
Chemický vzorec: C6H14O
Číslo CAS 111-27-3
Číslo FLAVIS 02.005
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení hexan-1-olu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b02005

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

oktan-1-ol

Složení doplňkové látky:
oktan-1-ol
Charakteristika účinné látky:
oktan-1-ol
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C8H18O
Číslo CAS 111-87-5
Číslo FLAVIS 02.006
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení oktan-1-olu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b02006

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

nonan-1-ol

Složení doplňkové látky:
nonan-1-ol
Charakteristika účinné látky:
nonan-1-ol
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C9H20O
Číslo CAS 143-08-8
Číslo FLAVIS 02.007
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení nonan-1-olu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b02007

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/7

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

dodekan-1ol

Složení doplňkové látky:
dodekan-1-ol
Charakteristika účinné látky:
dodekan-1-ol
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C12H26O
Číslo CAS 112-53-8
Číslo FLAVIS 02.008
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení dodekan-1olu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b02008

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

heptan-1-ol

Složení doplňkové látky:
heptan-1-ol
Charakteristika účinné látky:
heptan-1-ol
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C7H16O
Číslo CAS 111-70-6
Číslo FLAVIS 02.021
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení heptan-1-olu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b02021

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/9

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

dekan-1-ol

Složení doplňkové látky:
dekan-1-ol
Charakteristika účinné látky:
dekan-1-ol
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C10H22O
Číslo CAS 112-30-1
Číslo FLAVIS 02.024
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení dekan-1-olu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b02024

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/10

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

pentan-1-ol

Složení doplňkové látky:
pentan-1-ol
Charakteristika účinné látky:
pentan-1-ol
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C5H12O
Číslo CAS 71-41-0
Číslo FLAVIS 02.040
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení pentan-1-olu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b02040

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/11

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethanol

Složení doplňkové látky:
ethanol
Charakteristika účinné látky:
ethanol
Vyroben chemickou synté
zou nebo enzymatickou
fermentací
Čistota: min. 95 %
Chemický vzorec: C2H6O
Číslo CAS 64-17-5
Číslo FLAVIS 02.078
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethanolu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b02078

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/12

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

acetaldehyd

Složení doplňkové látky:
acetaldehyd
Charakteristika účinné látky:
acetaldehyd
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 99 %
Chemický vzorec: C2H4O
Číslo CAS 75-07-0
Číslo FLAVIS 05.001
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení acetaldehydu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b05001

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/13

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

propanal

Složení doplňkové látky:
propanal
Charakteristika účinné látky:
propanal
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C3H6O
Číslo CAS 123-38-6
Číslo FLAVIS 05.002
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení propanalu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b05002

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/14

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

butanal

Složení doplňkové látky:
butanal
Charakteristika účinné látky:
butanal
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C6H8O
Číslo CAS 123-72-8
Číslo FLAVIS 05.003
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení butanalu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b05003

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/15

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

pentanal

Složení doplňkové látky:
pentanal
Charakteristika účinné látky:
pentanal
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C5H10O
Číslo CAS 110-62-3
Číslo FLAVIS 05.005
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení pentanalu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b05005

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/16

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

hexanal

Složení doplňkové látky:
hexanal
Charakteristika účinné látky:
hexanal
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C6H12O
Číslo CAS 66-25-1
Číslo FLAVIS 05.008
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení hexanalu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b05008

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/17

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

oktanal

Složení doplňkové látky:
oktanal
Charakteristika účinné látky:
oktanal
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 92 %
Chemický vzorec: C8H16O
Číslo CAS 124-13-0
Číslo FLAVIS 05.009
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení oktanalu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b05009

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/18

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

dekanal

Složení doplňkové látky:
dekanal
Charakteristika účinné látky:
dekanal
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 92 %
Chemický vzorec: C10H20O
Číslo CAS 112-31-2
Číslo FLAVIS 05.010
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení dekanalu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b05010

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/19

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

dodekanal

Složení doplňkové látky:
dodekanal
Charakteristika účinné látky:
dodekanal
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 92 %
Chemický vzorec: C12H24O
Číslo CAS 112-54-9
Číslo FLAVIS 05.011
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení dodekanalu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b05011

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/20

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

nonanal

Složení doplňkové látky:
nonanal
Charakteristika účinné látky:
nonanal
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 92 %
Chemický vzorec: C9H18O
Číslo CAS 124-19-6
Číslo FLAVIS 05.025
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení nonanalu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b05025

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/21

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

heptanal

Složení doplňkové látky:
heptanal
Charakteristika účinné látky:
heptanal
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 92 %
Chemický vzorec: C7H14O
Číslo CAS 111-71-7
Číslo FLAVIS 05.031
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení heptanalu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b05031

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/22

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

undekanal

Složení doplňkové látky:
undekanal
Charakteristika účinné látky:
undekanal
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 92 %
Chemický vzorec: C11H22O
Číslo CAS 112-44-7
Číslo FLAVIS 05.034
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení undekanalu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b05034

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/23

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

1,1-dietho
xyethan

Složení doplňkové látky:
1,1-diethoxyethan
Charakteristika účinné látky:
1,1-diethoxyethan
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 95 %
Chemický vzorec: C6H14O2
Číslo CAS 105-57-7
Číslo FLAVIS 06.001
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 1,1-dietho
xyethanu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b06001

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/24

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina
mravenčí

Složení doplňkové látky:
kyselina mravenčí
Charakteristika účinné látky:
kyselina mravenčí
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 95 %
Chemický vzorec: CH2O2
Číslo CAS 64-18-6
Číslo FLAVIS 08.001
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny mra
venčí v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b08001

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/25

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina
octová

Složení doplňkové látky:
kyselina octová
Charakteristika účinné látky:
kyselina octová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 99,5 %
Chemický vzorec: C2H4O2
Číslo CAS 64-19-7
Číslo FLAVIS 08.002
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny
octové v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b08002

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/26

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina
propionová

Složení doplňkové látky:
kyselina propionová
Charakteristika účinné látky:
kyselina propionová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 99,5 %

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

Netěkavý zbytek ≤ 0,01 %
při sušení za teploty 140 °
C na konstantní hmotnost.

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.

Aldehydy ≤ 0,1 %, vyjád
řeno jako formaldehyd

5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.

Chemický vzorec: C3H6O2
Číslo CAS 79-09-4
Číslo FLAVIS 08.003

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

1k280

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

L 13/27

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Metoda analýzy (1)

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

kyselina va
lerová

Složení doplňkové látky:
kyselina valerová
Charakteristika účinné látky:
kyselina valerová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 99 %
Chemický vzorec: C5H10O2
Číslo CAS 109-52-4
Číslo FLAVIS 08.007
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny vale
rové v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

—

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

Pro stanovení kyseliny pro
pionové v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

2b08007

(9)

L 13/28

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina he
xanová

Složení doplňkové látky:
kyselina hexanová
Charakteristika účinné látky:
kyselina hexanová
Vyrobena chemickou modi
fikací extrahovaných tuků
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C6H12O2
Číslo CAS 142-62-1
Číslo FLAVIS 08.009
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny he
xanové v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 25 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b08009

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/29

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina
oktanová

Složení doplňkové látky:
kyselina oktanová
Charakteristika účinné látky:
kyselina oktanová
Vyrobena fermentací násle
dovanou frakční destilací
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C8H16O2
Číslo CAS 124-07-2
Číslo FLAVIS 08.010
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny
oktanové v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b08010

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/30

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina de
kanová

Složení doplňkové látky:
kyselina dekanová
Charakteristika účinné látky:
kyselina dekanová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C10H20O2
Číslo CAS 334-48-5
Číslo FLAVIS 08.011
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny de
kanové v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b08011

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/31

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina do
dekanová

Složení doplňkové látky:
kyselina dodekanová
Charakteristika účinné látky:
kyselina dodekanová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 90 %
Chemický vzorec: C12H24O2
Číslo CAS 143-07-7
Číslo FLAVIS 08.012
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny do
dekanové v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b08012

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/32

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina ole
jová

Složení doplňkové látky:
kyselina olejová
Charakteristika účinné látky:
kyselina olejová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 90 %
Chemický vzorec: C18H34O2
Číslo CAS 112-80-1
Číslo FLAVIS 08.013
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny ole
jové v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b08013

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/33

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina he
xadekanová

Složení doplňkové látky:
kyselina hexadekanová
Charakteristika účinné látky:
kyselina hexadekanová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 80 %
Chemický vzorec: C16H32O2
Číslo CAS 57-10-3
Číslo FLAVIS 08.014
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny he
xadekanové v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b08014

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/34

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina te
tradekanová

Složení doplňkové látky:
kyselina tetradekanová
Charakteristika účinné látky:
kyselina tetradekanová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 94 %
Chemický vzorec: C14H28O2
Číslo CAS 544-63-8
Číslo FLAVIS 08.016
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny te
tradekanové v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b08016

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/35

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina
heptanová

Složení doplňkové látky:
kyselina heptanová
Charakteristika účinné látky:
kyselina heptanová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C7H14O2
Číslo CAS 111-14-8
Číslo FLAVIS 08.028
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny hep
tanové v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b08028

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/36

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina no
nanová

Složení doplňkové látky:
kyselina nonanová
Charakteristika účinné látky:
kyselina nonanová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C9H18O2
Číslo CAS 112-05-0
Číslo FLAVIS 08.029
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny no
nanové v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b08029

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/37

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-acetát

Složení doplňkové látky:
ethyl-acetát
Charakteristika účinné látky:
ethyl-acetát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 99 %
Chemický vzorec: C4H8O2
Číslo CAS 141-78-6
Číslo FLAVIS 09.001
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-acetátu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 25 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09001

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/38

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

propyl-ace
tát

Složení doplňkové látky:
propyl-acetát
Charakteristika účinné látky:
propyl-acetát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C5H10O2
Číslo CAS 109-60-4
Číslo FLAVIS 09.002
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení propyl-ace
tátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09002

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/39

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

butyl-acetát

Složení doplňkové látky:
butyl-acetát
Charakteristika účinné látky:
butyl-acetát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C6H12O2
Číslo CAS 123-86-4
Číslo FLAVIS 09.004
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení butyl-acetátu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09004

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/40

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

hexyl-acetát

Složení doplňkové látky:
hexyl-acetát
Charakteristika účinné látky:
hexyl-acetát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C8H12O2
Číslo CAS 142-92-7
Číslo FLAVIS 09.006
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení hexyl-acetátu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 25 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09006

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/41

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

oktyl-acetát

Složení doplňkové látky:
oktyl-acetát
Charakteristika účinné látky:
oktyl-acetát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C10H20O2
Číslo CAS 112-14-1
Číslo FLAVIS 09.007
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení oktyl-acetátu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09007

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/42

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

nonyl-acetát

Složení doplňkové látky:
nonyl-acetát
Charakteristika účinné látky:
nonyl-acetát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C11H22O2
Číslo CAS 143-13-5
Číslo FLAVIS 09.008
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení nonyl-acetátu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09008

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/43

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

decyl-acetát

Složení doplňkové látky:
decyl-acetát
Charakteristika účinné látky:
decyl-acetát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C12H24O2
Číslo CAS 112-17-4
Číslo FLAVIS 09.009
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení decyl-acetátu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09009

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/44

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

dodecyl-ace
tát

Složení doplňkové látky:
dodecyl-acetát
Charakteristika účinné látky:
dodecyl-acetát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C14H28O2
Číslo CAS 112-66-3
Číslo FLAVIS 09.010
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení dodecyl-ace
tátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09010

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/45

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

heptyl-acetát Složení doplňkové látky:
heptyl-acetát
Charakteristika účinné látky:
heptyl-acetát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97,5 %
Chemický vzorec: C9H18O2
Číslo CAS 112-06-1
Číslo FLAVIS 09.022
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení heptyl-ace
tátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09022

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/46

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

methyl-ace
tát

Složení doplňkové látky:
methyl-acetát
Charakteristika účinné látky:
methyl-acetát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C3H6O2
Číslo CAS 79-20-9
Číslo FLAVIS 09.023
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení methyl-ace
tátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09023

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/47

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

methyl-buty Složení doplňkové látky:
rát
methyl-butyrát
Charakteristika účinné látky:
methyl-butyrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C5H10O2
Číslo CAS 623-42-7
Číslo FLAVIS 09.038
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení methyl-buty
rátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09038

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/48

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

butyl-buty
rát

Složení doplňkové látky:
butyl-butyrát
Charakteristika účinné látky:
butyl-butyrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C8H16O2
Číslo CAS 109-21-7
Číslo FLAVIS 09.042
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení butyl-buty
rátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09042

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/49

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

pentyl-buty
rát

Složení doplňkové látky:
pentyl-butyrát
Charakteristika účinné látky:
pentyl-butyrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C9H18O2
Číslo CAS 540-18-1
Číslo FLAVIS 09.044
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení pentyl-buty
rátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09044

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/50

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

hexyl-buty
rát

Složení doplňkové látky:
hexyl-butyrát
Charakteristika účinné látky:
hexyl-butyrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 95 %
Chemický vzorec: C10H20O2
Číslo CAS 2639-63-6
Číslo FLAVIS 09.045
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení hexyl-buty
rátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09045

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/51

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

oktyl-buty
rát

Složení doplňkové látky:
oktyl-butyrát
Charakteristika účinné látky:
oktyl-butyrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C12H24O2
Číslo CAS 110-39-4
Číslo FLAVIS 09.046
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení oktyl-buty
rátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09046

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/52

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-deka
noát

Složení doplňkové látky:
ethyl-dekanoát
Charakteristika účinné látky:
ethyl-dekanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C12H24O2
Číslo CAS 110-38-3
Číslo FLAVIS 09.059
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-deka
noátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09059

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/53

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-hexa
noát

Složení doplňkové látky:
ethyl-hexanoát
Charakteristika účinné látky:
ethyl-hexanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C8H16O2
Číslo CAS 123-66-0
Číslo FLAVIS 09.060
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-hexa
noátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09060

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/54

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

propyl-hexa Složení doplňkové látky:
noát
propyl-hexanoát
Charakteristika účinné látky:
propyl-hexanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 95 %
Chemický vzorec: C9H18O2
Číslo CAS 626-77-7
Číslo FLAVIS 09.061
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení propyl-hexa
noátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09061

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/55

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

pentyl-hexa
noát

Složení doplňkové látky:
pentyl-hexanoát
Charakteristika účinné látky:
pentyl-hexanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C11H22O2
Číslo CAS 540-07-8
Číslo FLAVIS 09.065
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení pentyl-hexa
noátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09065

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/56

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

hexyl-hexa
noát

Složení doplňkové látky:
hexyl-hexanoát
Charakteristika účinné látky:
hexyl-hexanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C12H24O2
Číslo CAS 6378-65-0
Číslo FLAVIS 09.066
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení hexyl-hexa
noátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09066

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/57

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

methyl-he
xanoát

Složení doplňkové látky:
methyl-hexanoát
Charakteristika účinné látky:
methyl-hexanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C7H14O2
Číslo CAS 106-70-7
Číslo FLAVIS 09.069
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení methyl-hexa
noátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09069

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/58

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-for
miát

Složení doplňkové látky:
ethyl-formiát
Charakteristika účinné látky:
ethyl-formiát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 95 %
Chemický vzorec: C3H6O2
Číslo CAS 109-94-4
Číslo FLAVIS 09.072
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-for
miátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09072

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/59

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-dode
kanoát

Složení doplňkové látky:
ethyl-dodekanoát
Charakteristika účinné látky:
ethyl-dodekanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C14H28O2
Číslo CAS 106-33-2
Číslo FLAVIS 09.099
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-dodeka
noátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09099

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/60

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-tetra
dekanoát

Složení doplňkové látky:
ethyl-tetradekanoát
Charakteristika účinné látky:
ethyl-tetradekanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C16H32O2
Číslo CAS 124-06-1
Číslo FLAVIS 09.104
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-tetrade
kanoátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09104

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/61

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-nona
noát

Složení doplňkové látky:
ethyl-nonanoát
Charakteristika účinné látky:
ethyl-nonanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C11H22O2
Číslo CAS 123-29-5
Číslo FLAVIS 09.107
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-nona
noátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09107

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/62

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-okta
noát

Složení doplňkové látky:
ethyl-oktanoát
Charakteristika účinné látky:
ethyl-oktanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C10H20O2
Číslo CAS 106-32-1
Číslo FLAVIS 09.111
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-okta
noátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09111

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/63

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-pro
pionát

Složení doplňkové látky:
ethyl-propionát
Charakteristika účinné látky:
ethyl-propionát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C5H10O2
Číslo CAS 105-37-3
Číslo FLAVIS 09.121
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-propio
nátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09121

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/64

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

methyl-pro
pionát

Složení doplňkové látky:
methyl-propionát
Charakteristika účinné látky:
methyl-propionát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 95 %
Chemický vzorec: C4H8O2
Číslo CAS 554-12-1
Číslo FLAVIS 09.134
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení methyl-pro
pionátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09134

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/65

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-valerát

Složení doplňkové látky:
ethyl-valerát
Charakteristika účinné látky:
ethyl-valerát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C7H14O2
Číslo CAS 539-82-2
Číslo FLAVIS 09.147
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-valerátu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09147

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/66

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

butyl-valerát

Složení doplňkové látky:
butyl-valerát
Charakteristika účinné látky:
butyl-valerát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 99 %
Chemický vzorec: C9H18O2
Číslo CAS 591-68-4
Číslo FLAVIS 09.148
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení butyl-valerátu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09148

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/67

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-hex-3enoát

Složení doplňkové látky:
ethyl-hex-3-enoát
Charakteristika účinné látky:
ethyl-hex-3-enoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 95 %
Chemický vzorec: C8H14O2
Číslo CAS 2396-83-0
Číslo FLAVIS 09.191
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-hex-3enoátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je:
pro prasata a drůbež: 1 mg/kg,
a pro všechny ostatní druhy a ka
tegorie: 1,5 mg/kg kompletního
krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.

17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09191

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/68

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-hexa
dekanoát

Složení doplňkové látky:
ethyl-hexadekanoát
Charakteristika účinné látky:
ethyl-hexadekanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 99 %
Chemický vzorec: C18H36O2
Číslo CAS 628-97-7
Číslo FLAVIS 09.193
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-hexade
kanoátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09193

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/69

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-trans2-butenoát

Složení doplňkové látky:
ethyl-trans-2-butenoát
Charakteristika účinné látky:
ethyl-trans-2-butenoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C6H10O2
Číslo CAS 623-70-1
Číslo FLAVIS 09.248
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-trans-2butenoátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je:
pro prasata a drůbež: 1 mg/kg,
a pro všechny ostatní druhy a ka
tegorie: 1,5 mg/kg kompletního
krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.

17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09248

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/70

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-unde
kanoát

Složení doplňkové látky:
ethyl-undekanoát
Charakteristika účinné látky:
ethyl-undekanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C13H26O2
Číslo CAS 627-90-7
Číslo FLAVIS 09.274
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-undeka
noátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09274

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/71

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

butyl-isova
lerát

Složení doplňkové látky:
butyl-isovalerát

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

butyl-isovalerát

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.

Vyroben chemickou synté
zou

3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je:

Charakteristika účinné látky:

Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C9H18O2
Číslo CAS 109-19-3
Číslo FLAVIS 09.449
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení butyl-isovale
rátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.

17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

pro prasata a drůbež: 1 mg/kg,
a pro všechny ostatní druhy a ka
tegorie: 1,5 mg/kg kompletního
krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09449

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/72

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

hexyl-isobu
tyrát

Složení doplňkové látky:
hexyl-isobutyrát
Charakteristika účinné látky:
hexyl-isobutyrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C10H20O2
Číslo CAS 2349-07-7
Číslo FLAVIS 09.478
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení hexyl-isobu
tyrátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je:
pro prasata a drůbež: 1 mg/kg,
a pro všechny ostatní druhy a ka
tegorie: 1,5 mg/kg kompletního
krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/73

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09478

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

methyl-2methylbuty
rát

Složení doplňkové látky:
methyl-2-methylbutyrát
Charakteristika účinné látky:
methyl-2-methylbutyrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 92 %
Chemický vzorec: C6H12O2
Číslo CAS 868-57-5
Číslo FLAVIS 09.483
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení methyl-2-me
thylbutyrátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je:
pro prasata a drůbež: 1 mg/kg,
a pro všechny ostatní druhy a ka
tegorie: 1,5 mg/kg kompletního
krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.

17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09483

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/74

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

hexyl-2-me
thylbutyrát

Složení doplňkové látky:
hexyl-2-methylbutyrát
Charakteristika účinné látky:
hexyl-2-methylbutyrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 95 %
Chemický vzorec: C11H22O2
Číslo CAS 10032-15-2
Číslo FLAVIS 09.507
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení hexyl-2-me
thylbutyrátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je:
pro prasata a drůbež: 1 mg/kg,
a pro všechny ostatní druhy a ka
tegorie: 1,5 mg/kg kompletního
krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/75

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09507

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

triethyl-ci
trát

Složení doplňkové látky:
triethyl-citrát
Charakteristika účinné látky:
triethyl-citrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 99 %
Chemický vzorec: C12H20O7
Číslo CAS 77-93-0
Číslo FLAVIS 09.512
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení triethyl-ci
trátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09512

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/76

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

hexyl-isova
lerát

Složení doplňkové látky:
hexyl-isovalerát

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

hexyl-isovalerát

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.

Vyroben chemickou synté
zou

3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je:

Charakteristika účinné látky:

Čistota: min. 95 %
Chemický vzorec: C11H22O2
Číslo CAS 10032-13-0
Číslo FLAVIS 09.529
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení hexyl-isovale
rátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/77

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

pro prasata a drůbež: 1 mg/kg,
a pro všechny ostatní druhy a ka
tegorie: 1,5 mg/kg kompletního
krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09529

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

methyl-2methylvale
rát

Složení doplňkové látky:
methyl-2-methylvalerát
Charakteristika účinné látky:
methyl-2-methylvalerát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C7H14O2
Číslo CAS 2177-77-7
Číslo FLAVIS 09.549
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení methyl-2-me
thylvalerátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je:
pro prasata a drůbež: 1 mg/kg,
a pro všechny ostatní druhy a ka
tegorie: 1,5 mg/kg kompletního
krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.

17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09549

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/78

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Úřední věstník Evropské unie
L 13/79

L 13/80
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/54
ze dne 14. prosince 2016
o povolení 2-methylpropan-1-olu, isopentanolu, 3,7-dimethyloktan-1-olu, 2-ethylhexan-1-olu,
2-methylpropanalu, 3-methylbutanalu, 2-methylbutyraldehydu, kyseliny 3-methylbutanové,
kyseliny 2-methylvalerové, kyseliny 2-ethylbutanové, kyseliny 2-methylbutanové, kyseliny
2-methylheptanové, kyseliny 4-methylnonanové, kyseliny 4-methyloktanové, isobutyl-acetátu,
isobutyl-butyrátu, 3-methylbutyl-hexanoátu, 3-methylbutyl-dodekanoátu, 3-methylbutyl-oktanoátu,
3-methylbutyl-propionátu, 3-methylbutyl-formiátu, glyceryl-tributyrátu, isobutyl-isobutyrátu,
isopentyl-isobutyrátu, isobutyl-isovalerátu, isopentyl-2-methylbutyrátu, 2-methylbutyl-isovalerátu
a 2-methylbutyl-butyrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Látky 2-methylpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimethyloktan-1-ol, 2-ethylhexan-1-ol, 2-methylpropanal, 3-methyl
butanal, 2-methylbutyraldehyd, kyselina 3-methylbutanová, kyselina 2-methylvalerová, kyselina 2-ethylbutanová,
kyselina 2-methylbutanová, kyselina 2-methylheptanová, kyselina 4-methylnonanová, kyselina 4-methyloktanová,
isobutyl-acetát, isobutyl-butyrát, 3-methylbutyl-hexanoát, 3-methylbutyl-dodekanoát, 3-methylbutyl-oktanoát, 3methylbutyl-propionát, 3-methylbutyl-formiát, glyceryl-tributyrát, isobutyl-isobutyrát, isopentyl-isobutyrát,
isobutyl-isovalerát, isopentyl-2-methylbutyrát, 2-methylbutyl-isovalerát a 2-methylbutyl-butyrát, dále jen „dotčené
látky“, byly povoleny bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňkové látky pro všechny
druhy zvířat. Tyto produkty byly v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do
Registru pro doplňkové látky jako stávající produkty.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána
žádost o přehodnocení dotčených látek jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Žadatel požádal
o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“. Tato
žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 17. října 2012 (3)
k závěru, že za navržených podmínek použití v krmivu nemají dotčené látky nepříznivé účinky na zdraví zvířat,
lidské zdraví nebo na životní prostředí. Úřad dále usoudil, že vzhledem k podobnosti funkcí doplňkové látky pro
použití jako krmivo a pro použití pro potravinářské účely jsou uvedené látky aromatické složky povolené
v potravinách, jejichž účinnost je prokázána.

(5)

Úřad dospěl k závěru, že v případě přijetí vhodných ochranných opatření nevzniknou pro uživatele žádná
bezpečnostní rizika. Zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje úřad za nutné. Úřad také
ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř
zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2012;10(10):2927.

17.1.2017
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(6)

Posouzení dotčených látek prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES)
č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedených látek mělo být povoleno podle přílohy tohoto
nařízení. Pro uvedené látky by měl být stanoven doporučený maximální obsah. Uvedené doplňkové látky lze
používat v krmných směsích následně podávaných s vodou.

(7)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení
dotčených látek, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na
plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny
„zchutňující látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

1.
Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené před 6. srpnem 2017 v souladu
s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2018
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2019
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

L 13/82

CS

Úřední věstník Evropské unie

17.1.2017

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. prosince 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

17.1.2017

PŘÍLOHA

Maximální
obsah

Minimální
obsah

Jméno držitele
povolení

Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec,
popis, analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Maximální
stáří

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

mg účinné látky/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %

Jiná ustanovení

Konec plat
nosti povolení

(7)

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

CS

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.

—

2-methyl
propan-1-ol

Složení doplňkové látky:
2-methylpropan-1-ol
Charakteristika účinné látky:
2-methylpropan-1-ol
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C4H10O
Číslo CAS 78-83-1
Číslo FLAVIS 02.001
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 2-methylpro
pan-1-olu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.
4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.

L 13/83

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b02001

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

isopentanol

Složení doplňkové látky:
isopentanol
Charakteristika účinné látky:
isopentanol
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C5H12O
Číslo CAS 123-51-3
Číslo FLAVIS 02.003
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení isopentanolu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b02003

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/84

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

3,7-dime
thyloktan-1ol

Složení doplňkové látky:
3,7-dimethyloktan-1-ol
Charakteristika účinné látky:
3,7-dimethyloktan-1-ol
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 90 %
Chemický vzorec: C10H22O
Číslo CAS 106-21-8
Číslo FLAVIS 02.026
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 3,7-dimethy
loktan-1-olu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je:
pro prasata a drůbež: 1 mg/kg,
a pro všechny ostatní druhy a ka
tegorie: 1,5 mg/kg kompletního
krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/85

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b02026

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-ethylhe
xan-1-ol

Složení doplňkové látky:
2-ethylhexan-1-ol
Charakteristika účinné látky:
2-ethylhexan-1-ol
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C8H18O
Číslo CAS 104-76-7
Číslo FLAVIS 02.082
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 2-ethylhe
xan-1-olu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b02082

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/86

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-methyl
propanal

Složení doplňkové látky:
2-methylpropanal
Charakteristika účinné látky:
2-methylpropanal
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C4H8O
Číslo CAS 78-84-2
Číslo FLAVIS 05.004
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 2-methylpro
panalu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b05004

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/87

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

3-methylbu
tanal

Složení doplňkové látky:
3-methylbutanal
Charakteristika účinné látky:
3-methylbutanal
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 95 %
Chemický vzorec: C5H10O
Číslo CAS 590-86-3
Číslo FLAVIS 05.006
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 3-methylbu
tanalu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b05006

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/88

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-methylbu
tyraldehyd

Složení doplňkové látky:
2-methylbutyraldehyd
Charakteristika účinné látky:
2-methylbutyraldehyd
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C5H10O
Číslo CAS 96-17-3
Číslo FLAVIS 05.049
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 2-methylbu
tyraldehydu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b05049

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/89

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina 3methylbuta
nová

Složení doplňkové látky:
kyselina 3-methylbutanová
Charakteristika účinné látky:
kyselina 3-methylbutanová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 99 %
Chemický vzorec: C5H10O2
Číslo CAS 503-74-2
Číslo FLAVIS 08.008
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny 3methylbutanové v doplňk
ové látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b08008

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/90

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina 2methylvale
rová

Složení doplňkové látky:
kyselina 2-methylvalerová
Charakteristika účinné látky:
kyselina 2-methylvalerová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C6H12O2
Číslo CAS 97-61-0
Číslo FLAVIS 08.031
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny 2methylvalerové v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b08031

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/91

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina 2ethylbuta
nová

Složení doplňkové látky:
kyselina 2-ethylbutanová
Charakteristika účinné látky:
kyselina 2-ethylbutanová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C6H12O2
Číslo CAS 88-09-5
Číslo FLAVIS 08.045
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny 2ethylbutanové v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b08045

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/92

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina 2methylbuta
nová

Složení doplňkové látky:
kyselina 2-methylbutanová
Charakteristika účinné látky:
kyselina 2-methylbutanová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C5H10O2
Číslo CAS 116-53-0
Číslo FLAVIS 08.046
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny 2methylbutanové v doplňk
ové látce a ve zchutňujících
premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b08046

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/93

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina 2methylhep
tanová

Složení doplňkové látky:
kyselina 2-methylheptanová
Charakteristika účinné látky:
kyselina 2-methylheptanová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C8H16O2
Číslo CAS 1188-02-9
Číslo FLAVIS 08.047
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny 2methylheptanové v doplňk
ové látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b08047

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/94

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina 4Složení doplňkové látky:
methylnona
kyselina 4-methylnonanová
nová
Charakteristika účinné látky:
kyselina 4-methylnonanová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C10H20O2
Číslo CAS 45019-28-1
Číslo FLAVIS 08.062
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny 4methylnonanové v doplňk
ové látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je:
pro prasata a drůbež: 1 mg/kg,
a pro všechny ostatní druhy a ka
tegorie: 1,5 mg/kg kompletního
krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/95

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b08062

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina 4methylokta
nová

Složení doplňkové látky:
kyselina 4-methyloktanová
Charakteristika účinné látky:
kyselina 4-methyloktanová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C9H18O2
Číslo CAS 54947-74-9
Číslo FLAVIS 08.063
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny 4methyloktanové v doplňk
ové látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b08063

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/96

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

isobutyl-ace
tát

Složení doplňkové látky:
isobutyl-acetát
Charakteristika účinné látky:
isobutyl-acetát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 95 %
Chemický vzorec: C6H12O2
Číslo CAS 110-19-0
Číslo FLAVIS 09.005
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení isobutyl-ace
tátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09005

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/97

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

isobutyl-bu
tyrát

Složení doplňkové látky:
isobutyl-butyrát
Charakteristika účinné látky:
isobutyl-butyrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C8H16O2
Číslo CAS 539-90-2
Číslo FLAVIS 09.043
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení isobutyl-bu
tyrátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09043

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/98

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

3-methylbu
tyl-hexanoát

Složení doplňkové látky:
3-methylbutyl-hexanoát
Charakteristika účinné látky:
3-methylbutyl-hexanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C11H22O2
Číslo CAS 2198-61-0
Číslo FLAVIS 09.070
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 3-methylbu
tyl-hexanoátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je:
pro prasata a drůbež: 1 mg/kg,
a pro všechny ostatní druhy a ka
tegorie: 1,5 mg/kg kompletního
krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/99

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09070

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

3-methylbu
tyl-dodeka
noát

Složení doplňkové látky:
3-methylbutyl-dodekanoát
Charakteristika účinné látky:
3-methylbutyl-dodekanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C17H34O2
Číslo CAS 6309-51-9
Číslo FLAVIS 09.103
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 3-methylbu
tyl-dodekanoátu v doplňk
ové látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je:
pro prasata a drůbež: 1 mg/kg,
a pro všechny ostatní druhy a ka
tegorie: 1,5 mg/kg kompletního
krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.

17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09103

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/100

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

3-methylbu
tyl-oktanoát

Složení doplňkové látky:
3-methylbutyl-oktanoát
Charakteristika účinné látky:
3-methylbutyl-oktanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C13H26O2
Číslo CAS 2035-99-6
Číslo FLAVIS 09.120
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 3-methylbu
tyl-oktanoátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je:
pro prasata a drůbež: 1 mg/kg,
a pro všechny ostatní druhy a ka
tegorie: 1,5 mg/kg kompletního
krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.

L 13/101

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09120

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

3-methylbu
tyl-propio
nát

Složení doplňkové látky:
3-methylbutyl-propionát
Charakteristika účinné látky:
3-methylbutyl-propionát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C8H16O2
Číslo CAS 105-68-0
Číslo FLAVIS 09.136
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 3-methylbu
tyl-propionátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09136

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/102

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

3-methylbu
tyl-formiát

Složení doplňkové látky:
3-methylbutyl-formiát
Charakteristika účinné látky:
3-methylbutyl-formiát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 92 %
Chemický vzorec: C6H12O2
Číslo CAS 110-45-2
Číslo FLAVIS 09.162
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 3-methylbu
tyl-formiátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/103

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09162

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

glyceryl-tri
butyrát

Složení doplňkové látky:
glyceryl-tributyrát
Charakteristika účinné látky:
glyceryl-tributyrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 99 %
Chemický vzorec: C15H26O6
Číslo CAS 60-01-5
Číslo FLAVIS 09.211
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení glyceryl-tri
butyrátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09211

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/104

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

isobutyl-iso
butyrát

Složení doplňkové látky:
isobutyl-isobutyrát
Charakteristika účinné látky:
isobutyl-isobutyrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C8H16O2
Číslo CAS 97-85-8
Číslo FLAVIS 09.417
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení isobutyl-iso
butyrátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/105

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09417

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

isopentylisobutyrát

Složení doplňkové látky:
isopentyl-isobutyrát
Charakteristika účinné látky:
isopentyl-isobutyrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C9H18O2
Číslo CAS 2050-01-3
Číslo FLAVIS 09.419
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení isopentyl-iso
butyrátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09419

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/106

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

isobutyl-iso
valerát

Složení doplňkové látky:
isobutyl-isovalerát
Charakteristika účinné látky:
isobutyl-isovalerát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C9H18O2
Číslo CAS 589-59-3
Číslo FLAVIS 09.472
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení isobutyl-iso
valerátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/107

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09472

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

isopentyl-2methylbuty
rát

Složení doplňkové látky:
isopentyl-2-methylbutyrát
Charakteristika účinné látky:
isopentyl-2-methylbutyrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 95 %
Chemický vzorec: C10H20O2
Číslo CAS 27625-35-0
Číslo FLAVIS 09.530
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení isopentyl-2methylbutyrátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09530

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/108

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-methylbu
tyl-isovalerát

Složení doplňkové látky:
2-methylbutyl-isovalerát
Charakteristika účinné látky:
2-methylbutyl-isovalerát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C10H20O2
Číslo CAS 2445-77-4
Číslo FLAVIS 09.531
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 2-methylbu
tyl-isovalerátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
L 13/109

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09531

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-methylbu
tyl-butyrát

Složení doplňkové látky:
2-methylbutyl-butyrát
Charakteristika účinné látky:
2-methylbutyl-butyrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 95 %
Chemický vzorec: C9H18O2
Číslo CAS 51115-64-1
Číslo FLAVIS 09.659
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 2-methylbu
tyl-butyrátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí
být uveden doporučený maxi
mální obsah účinné látky v kom
pletním krmivu.
5. Je-li doporučený maximální ob
sah překročen, musí být na
označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí uveden
název funkční skupiny, název
doplňkové látky, identifikační čí
slo a přidané množství účinné
látky.
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09659

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

L 13/110

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a vhodná
organizační opatření, která bu
dou řešit případná rizika vyplý
vající z vdechnutí, zasažení kůže
nebo zasažení očí. V případě, že
těmito postupy a opatřeními ne
lze snížit rizika na přijatelnou
úroveň, musí se doplňkové látky
a premixy používat s vhodnými
osobními
ochrannými pro
středky.

(9)

17.1.2017

(1)

(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Úřední věstník Evropské unie
L 13/111
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/55
ze dne 14. prosince 2016
o povolení oktan-2-olu, isopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan2-onu,
6-methylhepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu a isopropyltetradekanoátu jako
doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Oktan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6methylhepta-3,5-dien-2-on, nonan3-on, dekan-2-on a isopropyl-tetradekanoát byly povoleny bez časového omezení v souladu se směrnicí
70/524/EHS jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Uvedené produkty byly v souladu s čl. 10 odst. 1
nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkty.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána
žádost o přehodnocení oktan-2-olu, isopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan-2-onu,
6-methylhepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu a isopropyl-tetradekanoátu jako doplňkových látek pro
všechny druhy zvířat. Žadatel požádal o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie „senzorické
doplňkové látky“. Žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES)
č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 20. října 2015 (3)
k závěru, že oktan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-methylhepta-3,5-dien2-on, nonan-3-on, dekan-2-on a isopropyl-tetradekanoát nemají za navrhovaných podmínek užití nepříznivé
účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí. Úřad dále dospěl k závěru, že funkce oktan-2-olu,
isopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan2onu, 6-methylhepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3onu, dekan-2-onu a isopropyltetradekanoátu v krmivech je obdobná jako v potravinách. Úřad již dříve usoudil, že
v potravinách jsou uvedené látky účinné, neboť zvyšují vůni nebo chuťovou kvalitu potravin. Nedospěl však
k žádným závěrům, pokud jde o bezpečnost použití oktan-2-olu, isopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu,
heptan-2-onu, pentan2onu, 6-methylhepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu a isopropyltetradekanoátu
ve vodě k napájení. Uvedené doplňkové látky lze nicméně používat v krmných směsích následně podávaných
s vodou.

(5)

V zájmu lepší kontroly by měly být stanoveny určité podmínky a omezení. Z praktických důvodů a s ohledem na
přehodnocení provedené úřadem by měly být stanoveny maximální doporučené obsahy. Je-li doporučený obsah
doplňkové látky v kompletním krmivu překročen, mělo by být na označení premixů, krmných směsí a krmných
surovin uvedeno identifikační číslo, název a přidané množství doplňkové látky.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2015; 13(11):4268.
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(6)

Jelikož nejsou k dispozici údaje o bezpečnosti uživatelů, dospěl úřad k závěru, že oktan-2-ol, isopropanol,
pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6methylhepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on
a isopropyl-tetradekanoát by měly být považovány za látky dráždivé pro kůži, oči a dýchací cesty a za látky
senzibilizující kůži. Měla by proto být přijata vhodná ochranná opatření. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na
monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových látek
přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Posouzení oktan-2-olu, isopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan-2-onu, 6-methylhepta3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu a isopropyltetradekanoátu prokazuje, že podmínky povolení podle
článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedených látek mělo být povoleno podle
přílohy tohoto nařízení.

(8)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení
oktan-2-olu, isopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan-2-onu, 6-methylhepta-3,5-dien-2onu, nonan-3-onu, dekan2onu a isopropyl-tetradekanoátu, je vhodné stanovit přechodné období, které by
zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Povolení
Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny
„zchutňující látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2
Přechodná opatření
1.
Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené před 6. srpnem 2017 v souladu
s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
2.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2018
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2019
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

L 13/114
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. prosince 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

17.1.2017

PŘÍLOHA

Minimální
obsah

Jméno drži
tele povo
lení

Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec,
popis, analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Maximální
stáří

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Maximální
obsah

mg účinné látky/kg komplet
ního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %

Jiná ustanovení

Konec plat
nosti povolení

(7)

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva musí za
pracovat ve formě premixu.

6. února
2027

CS

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

—

Oktan-2-ol Složení doplňkové látky
Oktan-2-ol

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

Oktan-2-ol

2. V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedeny podmínky
skladování a stability.

Vyroben chemickou synté
zou

3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:

Charakteristika účinné látky

Čistota: min. 97 %
C8H18O
CAS 123-96-6
FLAVIS 02.022
Metoda analýzy ( )
1

Úřední věstník Evropské unie

2b02022

pro prasata a drůbež: 1 mg/kg a pro
všechny ostatní druhy a kategorie:
1,5 mg/kg kompletního krmiva o ob
sahu vlhkosti 12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí být
uvedeno:

Pro stanovení oktan-2-olu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

„Doporučený maximální obsah účinné
látky v kompletním krmivu o obsahu
vlhkosti 12 %:

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež;
— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.“
L 13/115

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

CS

5. Na označení premixů, krmných surovin
a krmných směsí musí být uveden ná
zev funkční skupiny, identifikační číslo,
název a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:

L 13/116

(1)

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež;
— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.

2b02079

—

Isopropa
nol

Složení doplňkové látky
Isopropanol

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí za
pracovat ve formě premixu.

Isopropanol

2. V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedeny podmínky
skladování a stability.

Vyroben chemickou synté
zou

3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:

Charakteristika účinné látky

Čistota: min. 99,7 %

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivářských
podniků stanovit provozní postupy
a organizační opatření, která budou ře
šit případná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasažení
očí. Pokud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné uve
dená rizika odstranit nebo snížit na mi
nimum, musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními ochran
nými prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

6. února
2027

25 mg/kg kompletního krmiva o ob
sahu vlhkosti 12 %.
17.1.2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Chemický vzorec: C3H8O

(9)

4. Na označení doplňkové látky musí být
uvedeno:

CAS 67-63-0
Metoda analýzy (1)

CS

„Doporučený maximální obsah účinné
látky v kompletním krmivu o obsahu
vlhkosti 12 %: 25 mg/kg.“

FLAVIS 02.079

5. Na označení premixů, krmných surovin
a krmných směsí musí být uveden ná
zev funkční skupiny, identifikační číslo,
název a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 25 mg/kg.

Pro stanovení isopropanolu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

—

Pentan-2ol

Složení doplňkové látky
Pentan-2-ol

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí za
pracovat ve formě premixu.

Pentan-2-ol

2. V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedeny podmínky
skladování a stability.

Vyroben chemickou synté
zou

3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:

Charakteristika účinné látky

Čistota: min. 97,9 %
Chemický vzorec: C5H12O

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivářských
podniků stanovit provozní postupy
a organizační opatření, která budou ře
šit případná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasažení
očí. Pokud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné uve
dená rizika odstranit nebo snížit na mi
nimum, musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními ochran
nými prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

2b02088

17.1.2017

(1)

6. února
2027

pro prasata a drůbež: 1 mg/kg a pro
všechny ostatní druhy a kategorie:
1,5 mg/kg kompletního krmiva o ob
sahu vlhkosti 12 %.
L 13/117

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

CAS 6032-29-7

(9)

4. Na označení doplňkové látky musí být
uvedeno:

FLAVIS 02.088
Pro stanovení pentan-2-olu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

CS

„Doporučený maximální obsah účinné
látky v kompletním krmivu o obsahu
vlhkosti 12 %:

Metoda analýzy (1)

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež;
— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.“

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

5. Na označení premixů, krmných surovin
a krmných směsí musí být uveden ná
zev funkční skupiny, identifikační číslo,
název a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:
Úřední věstník Evropské unie

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež;
— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.
6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivářských
podniků stanovit provozní postupy
a organizační opatření, která budou ře
šit případná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasažení
očí. Pokud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné uve
dená rizika odstranit nebo snížit na mi
nimum, musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními ochran
nými prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

2b02098

—

Oktan-3-ol Složení doplňkové látky
Oktan-3-ol

L 13/118

(1)

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí za
pracovat ve formě premixu.

6. února
2027
17.1.2017

(2)

(3)

(4)

Charakteristika účinné látky

(5)

(6)

(7)

(8)

2. V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedeny podmínky
skladování a stability.

(9)

17.1.2017

(1)

Oktan-3-ol

Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C8H18O
CAS 589-98-0

pro prasata a drůbež: 1 mg/kg a pro
všechny ostatní druhy a kategorie:
1,5 mg/kg kompletního krmiva o ob
sahu vlhkosti 12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí být
uvedeno:
„Doporučený maximální obsah účinné
látky v kompletním krmivu o obsahu
vlhkosti 12 %:

Metoda analýzy (1)
— 1 mg/kg pro prasata a drůbež;
Pro stanovení oktan-3-olu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.“

Úřední věstník Evropské unie

FLAVIS 02.098

3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:

CS

Vyroben chemickou synté
zou

5. Na označení premixů, krmných surovin
a krmných směsí musí být uveden ná
zev funkční skupiny, identifikační číslo,
název a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:
— 1 mg/kg pro prasata a drůbež;

L 13/119

— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Heptan-2on

Složení doplňkové látky
Heptan-2-on

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí za
pracovat ve formě premixu.

Heptan-2-on

2. V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedeny podmínky
skladování a stability.

Vyroben chemickou synté
zou

3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:

Charakteristika účinné látky

Čistota: min. 95 %
Chemický vzorec: C7H14O
CAS 110-43-0
FLAVIS 07.002
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení heptan-2onu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

pro selata: 4 mg/kg, pro výkrm kuřat
a nosnice: 3 mg/kg, pro kočky: 2 mg/
kg a pro všechny ostatní druhy a kate
gorie: 5 mg/kg kompletního krmiva
o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b07002

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivářských
podniků stanovit provozní postupy
a organizační opatření, která budou ře
šit případná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasažení
očí. Pokud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné uve
dená rizika odstranit nebo snížit na mi
nimum, musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními ochran
nými prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

L 13/120

(1)

4. Na označení doplňkové látky musí být
uvedeno:
„Doporučený maximální obsah účinné
látky v kompletním krmivu o obsahu
vlhkosti 12 %:
— 4 mg/kg pro selata;
— 3 mg/kg pro výkrm kuřat a nos
nice;
— 2 mg/kg pro kočky;
17.1.2017

— 5 mg/kg pro všechny ostatní druhy
a kategorie.“

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

CS

5. Na označení premixů, krmných surovin
a krmných směsí musí být uveden ná
zev funkční skupiny, identifikační číslo,
název a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:

17.1.2017

(1)

— 4 mg/kg pro selata;
— 3 mg/kg pro výkrm kuřat a nos
nice;
— 2 mg/kg pro kočky;
— 5 mg/kg pro všechny ostatní druhy
a kategorie.

2b07054

—

Pentan-2on

Složení doplňkové látky
Pentan-2-on
Charakteristika účinné látky
Pentan-2-on

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí za
pracovat ve formě premixu.

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivářských
podniků stanovit provozní postupy
a organizační opatření, která budou ře
šit případná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasažení
očí. Pokud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné uve
dená rizika odstranit nebo snížit na mi
nimum, musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními ochran
nými prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedeny podmínky
skladování a stability.

L 13/121

(2)

(3)

(4)

Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 95 %

CAS 107-87-9
FLAVIS 07.054
Metoda analýzy (1)

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

(7)

(8)

3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:
pro selata: 4 mg/kg, pro výkrm kuřat
a nosnice: 3 mg/kg, pro kočky: 2 mg/
kg a pro všechny ostatní druhy a kate
gorie: 5 mg/kg kompletního krmiva
o obsahu vlhkosti 12 %.

(9)

4. Na označení doplňkové látky musí být
uvedeno:
„Doporučený maximální obsah účinné
látky v kompletním krmivu o obsahu
vlhkosti 12 %:
— 4 mg/kg pro selata;
— 3 mg/kg pro výkrm kuřat a nos
nice;
— 2 mg/kg pro kočky;
— 5 mg/kg pro všechny ostatní druhy
a kategorie.“
5. Na označení premixů, krmných surovin
a krmných směsí musí být uveden ná
zev funkční skupiny, identifikační číslo,
název a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:

Úřední věstník Evropské unie

Pro stanovení pentan-2onu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

(6)

CS

Chemický vzorec: C5H10O

(5)

L 13/122

(1)

— 4 mg/kg pro selata;
— 3 mg/kg pro výkrm kuřat a nos
nice;
— 2 mg/kg pro kočky;
17.1.2017

— 5 mg/kg pro všechny ostatní druhy
a kategorie.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

6-methyl
hepta-3,5dien-2-on

Složení doplňkové látky
6-methylhepta-3,5-dien-2on
Charakteristika účinné látky
6-methylhepta-3,5-dien-2on
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 96 %
Chemický vzorec: C8H12O
CAS 1604-28-0
FLAVIS 07.099
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 6-methyl
hepta-3,5-dien-2-onu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí za
pracovat ve formě premixu.
2. V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedeny podmínky
skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:
pro prasata a drůbež: 0,3 mg/kg a pro
všechny ostatní druhy a kategorie:
0,5 mg/kg kompletního krmiva o ob
sahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí být
uvedeno:
„Doporučený maximální obsah účinné
látky v kompletním krmivu o obsahu
vlhkosti 12 %:
— 0,3 mg/kg pro prasata a drůbež;
— 0,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.“
L 13/123

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b07099

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivářských
podniků stanovit provozní postupy
a organizační opatření, která budou ře
šit případná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasažení
očí. Pokud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné uve
dená rizika odstranit nebo snížit na mi
nimum, musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními ochran
nými prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

CS

5. Na označení premixů, krmných surovin
a krmných směsí musí být uveden ná
zev funkční skupiny, identifikační číslo,
název a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:

L 13/124

(1)

— 0,3 mg/kg pro prasata a drůbež;
— 0,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.

2b07113

—

Nonan-3on

Složení doplňkové látky
Nonan-3-on

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí za
pracovat ve formě premixu.

Nonan-3-on

2. V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedeny podmínky
skladování a stability.

Vyroben chemickou synté
zou

3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:

Charakteristika účinné látky

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivářských
podniků stanovit provozní postupy
a organizační opatření, která budou ře
šit případná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasažení
očí. Pokud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné uve
dená rizika odstranit nebo snížit na mi
nimum, musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními ochran
nými prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

6. února
2027

pro prasata a drůbež: 0,3 mg/kg, pro
ryby: 0,05 mg/kg a pro všechny ostatní
druhy a kategorie: 0,5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.
17.1.2017

(2)

(3)

(4)

Čistota: min. 95,9 %
Chemický vzorec: C9H18O

(5)

(6)

(7)

(8)

4. Na označení doplňkové látky musí být
uvedeno:

Metoda analýzy (1)

— 0,3 mg/kg pro prasata a drůbež;

Pro stanovení nonan-3-onu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

— 0,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.“

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

CS

FLAVIS 07.113

„Doporučený maximální obsah účinné
látky v kompletním krmivu o obsahu
vlhkosti 12 %:

CAS 925-78-0

(9)

17.1.2017

(1)

— 0,05 mg/kg pro ryby;

— 0,3 mg/kg pro prasata a drůbež;
— 0,05 mg/kg pro ryby;
— 0,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.
6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivářských
podniků stanovit provozní postupy
a organizační opatření, která budou ře
šit případná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasažení
očí. Pokud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné uve
dená rizika odstranit nebo snížit na mi
nimum, musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními ochran
nými prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

Úřední věstník Evropské unie

5. Na označení premixů, krmných surovin
a krmných směsí musí být uveden ná
zev funkční skupiny, identifikační číslo,
název a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:

L 13/125

(2)

2b07150

—

(3)

Dekan-2on

(4)

Složení doplňkové látky
Dekan-2-on
Charakteristika účinné látky

Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 98 %
Chemický vzorec: C10H20O
CAS 693-54-9
FLAVIS 07.150

Pro stanovení dekan-2-onu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva musí za
pracovat ve formě premixu.

6. února
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2. V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedeny podmínky
skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:
pro prasata a drůbež: 0,3 mg/kg a pro
všechny ostatní druhy a kategorie:
0,5 mg/kg kompletního krmiva o ob
sahu vlhkosti 12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí být
uvedeno:
„Doporučený maximální obsah účinné
látky v kompletním krmivu o obsahu
vlhkosti 12 %:
— 0,3 mg/kg pro prasata a drůbež;
— 0,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.“
5. Na označení premixů, krmných surovin
a krmných směsí musí být uveden ná
zev funkční skupiny, identifikační číslo,
název a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:

Úřední věstník Evropské unie

Metoda analýzy (1)

(6)

CS

Dekan-2-on

(5)

L 13/126

(1)

— 0,3 mg/kg pro prasata a drůbež;
— 0,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.

17.1.2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Isopropyltetradeka
noát

Složení doplňkové látky
Isopropyl-tetradekanoát
Charakteristika účinné látky
Isopropyl-tetradekanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 99 %
Chemický vzorec: C17H34O2
CAS 110-27-0
FLAVIS 09.105
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení isopropyl-te
tradekanoátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí za
pracovat ve formě premixu.
2. V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedeny podmínky
skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je 5 mg/kg kompletního krmiva
o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09105

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivářských
podniků stanovit provozní postupy
a organizační opatření, která budou ře
šit případná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasažení
očí. Pokud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné uve
dená rizika odstranit nebo snížit na mi
nimum, musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními ochran
nými prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

4. Na označení doplňkové látky musí být
uvedeno:
„Doporučený maximální obsah účinné
látky v kompletním krmivu o obsahu
vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“
5. Na označení premixů, krmných surovin
a krmných směsí musí být uveden ná
zev funkční skupiny, identifikační číslo,
název a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.
L 13/127

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivářských
podniků stanovit provozní postupy
a organizační opatření, která budou ře
šit případná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasažení
očí. Pokud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné uve
dená rizika odstranit nebo snížit na mi
nimum, musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními ochran
nými prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

(9)

L 13/128

(1)

(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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CS
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L 13/129

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/56
ze dne 14. prosince 2016
o povolení kyseliny mléčné, kyseliny 4-oxovalerové, kyseliny jantarové, kyseliny fumarové, ethylacetoacetátu, ethyl-laktátu, butyl-laktátu, ethyl-4-oxovalerátu, diethyl-sukcinátu, diethyl-malonátu,
butyl-O-butyryllaktátu, hex-3-enyl-laktátu, hexyl-laktátu, butyro-1,4-laktonu, dekano-1,5-laktonu,
undekano-1,5-laktonu, pentano-1,4-laktonu, nonano-1,5-laktonu, oktano-1,5-laktonu, heptano-1,4laktonu a hexano-1,4-laktonu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Látky kyselina mléčná, kyselina 4-oxovalerová, kyselina jantarová, kyselina fumarová, ethyl-acetoacetát, ethyllaktát, butyl-laktát, ethyl-4-oxovalerát, diethyl-sukcinát, diethyl-malonát, butyl-O-butyryllaktát, hex-3-enyl-laktát,
hexyl-laktát, butyro-1,4-lakton, dekano-1,5-lakton, undekano-1,5-lakton, pentano-1,4-lakton, nonano-1,5-lakton,
oktano-1,5-lakton, heptano-1,4-lakton a hexano-1,4-lakton (dále jen „dotčené látky“) byly v souladu se směrnicí
70/524/EHS povoleny bez časového omezení jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Uvedené produkty
byly v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do Registru pro doplňkové látky
jako stávající produkty.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána
žádost o přehodnocení dotčených látek jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Žadatel požádal
o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“. Žádost
byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 17. října 2012 (3)
k závěru, že za navržených podmínek použití v krmivu nemají dotčené látky nepříznivé účinky na zdraví zvířat,
lidské zdraví nebo na životní prostředí. Úřad dále dospěl k závěru, že funkce dotčených látek v krmivech je
podobná jako jejich funkce v potravinách. Úřad již dříve usoudil, že v potravinách jsou dotčené látky účinné,
neboť zvyšují vůni nebo chuťovou kvalitu potravin. Proto lze tento závěr extrapolovat i na krmiva. Úřad není
schopen posoudit používání dotčených látek ve vodě k napájení. Uvedené látky však lze používat v krmných
směsích následně podávaných s vodou.

(5)

Měly by být stanoveny omezení a podmínky, aby se umožnila lepší kontrola. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní
důvody nevyžadují stanovení maximálního obsahu, a s ohledem na přehodnocení provedené úřadem by měl být
doporučený obsah uveden na označení doplňkové látky. Pokud je doporučený obsah překročen, měly by být na
označení premixů, krmných směsí a krmných surovin uvedeny určité informace.

(6)

Úřad dospěl k závěru, že dotčené látky jsou považovány za potenciálně nebezpečné pro dýchací cesty, kůži, oči
a za látky senzibilizující kůži. Proto by měla být přijata vhodná ochranná opatření. Úřad zvláštní požadavky na
monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových
látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2012;10(10):2928.
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(7)

Posouzení dotčených látek prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES)
č. 1831/2003 jsou splněny.

(8)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení
dotčených látek, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na
plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Povolení
Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny
„zchutňující látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
Článek 2
Přechodná opatření
1.
Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené před 6. srpnem 2017 v souladu
s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
2.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2018
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2019
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. prosince 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

17.1.2017

PŘÍLOHA

Maximální
obsah

Minimální
obsah

Jméno držitele
povolení

Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec,
popis, analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Maximální
stáří

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

mg účinné látky/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %

Jiná ustanovení

Konec plat
nosti povolení

(7)

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

CS

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.

2b08004

—

Složení doplňkové látky
kyselina mléčná
Charakteristika účinné látky
kyselina mléčná
Vyrobena chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 95 %
Chemický vzorec: C3H6O3
Číslo CAS 598-82-3 a

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

50-21-5 pro kyselinu DLmléčnou

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

79-33-4 pro kyselinu Lmléčnou

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.

Číslo FLAVIS 08.004
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny
mléčné v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.
L 13/131

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Úřední věstník Evropské unie

kyselina
mléčná

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina 4oxovalerová

Složení doplňkové látky
kyselina 4-oxovalerová
Charakteristika účinné látky
kyselina 4-oxovalerová
Vyrobena chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 97 %
Chemický vzorec: C5H8O3
Číslo CAS 123-76-2
Číslo FLAVIS 08.023
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 4-oxovale
rové kyseliny v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

17.1.2017

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b08023

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/132

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina jan
tarová

Složení doplňkové látky
kyselina jantarová
Charakteristika účinné látky
kyselina jantarová
Vyrobena chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 99 %
Chemický vzorec: C4H6O4
Číslo CAS 110-15-6
Číslo FLAVIS 08.024
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny
jantarové v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.
L 13/133

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b08024

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina fu
marová

Složení doplňkové látky
kyselina fumarová
Charakteristika účinné látky
kyselina fumarová
Vyrobena chemickou syn
tézou
Čistota:
99,5 %

minimálně

Chemický vzorec: C4H4O4
Číslo CAS 110-17-8
Číslo FLAVIS 08.025
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny fu
marové v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

17.1.2017

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie
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6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/134

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-acetoa
cetát

Složení doplňkové látky
ethyl-acetoacetát
Charakteristika účinné látky
ethyl-acetoacetát
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota:
97,5 %

minimálně

Chemický
C6H10O3

vzorec:

Číslo CAS 141-97-9
Číslo FLAVIS 09.402
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-ace
toacetátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.
L 13/135

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat
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6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-laktát

Složení doplňkové látky
ethyl-laktát
Charakteristika účinné látky
ethyl-laktát
Vyroben chemickou syn
tézou

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

Čistota: minimálně 97 %

3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 125 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

Chemický
C5H10O3

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

vzorec:

Číslo CAS 97-64-3
Číslo FLAVIS 09.433
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-lak
tátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 125 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 125 mg/kg.

17.1.2017

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

6. února
2027
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6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/136

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

butyl-laktát

Složení doplňkové látky
butyl-laktát
Charakteristika účinné látky
butyl-laktát
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 95 %
Chemický
C7H14O3

vzorec:

Číslo CAS 138-22-7
Číslo FLAVIS 09.434
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení butyl-lak
tátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.
L 13/137

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09434

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

ethyl-4-oxo
valerát

Složení doplňkové látky
ethyl-4-oxovalerát
Charakteristika účinné látky
ethyl-4-oxovalerát
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 98 %
Chemický
C7H12O3

vzorec:

Číslo CAS 539-88-8
Číslo FLAVIS 09.435
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení ethyl-4oxovalerátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

17.1.2017

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09435

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/138

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

diethyl-suk
cinát

Složení doplňkové látky
diethyl-sukcinát
Charakteristika účinné látky
diethyl-sukcinát
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 98 %
Chemický
C8H14O4

vzorec:

Číslo CAS 123-25-1
Číslo FLAVIS 09.444
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení diethyl-suk
cinátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.
L 13/139

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09444

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

diethyl-ma
lonát

Složení doplňkové látky
diethyl-malonát
Charakteristika účinné látky
diethyl-malonát
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 97 %
Chemický
C7H12O4

vzorec:

Číslo CAS 105-53-3
Číslo FLAVIS 09.490
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení diethyl-ma
lonátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

17.1.2017

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09490

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/140

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

butyl-O-bu
tyryllaktát

Složení doplňkové látky
butyl-O-butyryllaktát
Charakteristika účinné látky
butyl-O-butyryllaktát
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 95 %
Chemický
C11H20O4

vzorec:

Číslo CAS 7492-70-8
Číslo FLAVIS 09.491
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení butyl-O-bu
tyryllaktátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.
L 13/141

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09491

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

hex-3-enyllaktát

Složení doplňkové látky
hex-3-enyl-laktát
Charakteristika účinné látky
hex-3-enyl-laktát
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 96 %
Chemický
C9H16O3

vzorec:

Číslo CAS 61931-81-5
Číslo FLAVIS 09.545
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení hex-3-enyllaktátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

17.1.2017

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09545

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/142

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

hexyl-laktát

Složení doplňkové látky
hexyl-laktát
Charakteristika účinné látky
hexyl-laktát
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 95 %
Chemický
C9H18O3

vzorec:

Číslo CAS 20279-51-0
Číslo FLAVIS 09.580
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení hexyl-lak
tátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.
L 13/143

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09580

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

butyro-1,4lakton

Složení doplňkové látky
butyro-1,4-lakton
Charakteristika účinné látky
butyro-1,4-lakton
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 98 %
Chemický vzorec: C4H6O2
Číslo CAS 96-48-0
Číslo FLAVIS 10.006
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení butyro-1,4laktonu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

17.1.2017

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b10006

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/144

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

dekano-1,5lakton

Složení doplňkové látky
dekano-1,5-lakton
Charakteristika účinné látky
dekano-1,5-lakton
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 98 %
Chemický
C10H18O2

vzorec:

Číslo CAS 705-86-2
Číslo FLAVIS 10.007
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení dekano1,5-laktonu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.
L 13/145

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b10007

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

undekano1,5-lakton

Složení doplňkové látky
undekano-1,5-lakton
Charakteristika účinné látky
undekano-1,5-lakton
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 98 %
Chemický
C11H20O2

vzorec:

Číslo CAS 710-04-3
Číslo FLAVIS 10.011
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení undekano1,5-laktonu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

17.1.2017

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b10011

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/146

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

pentano1,4-lakton

Složení doplňkové látky
pentano-1,4-lakton
Charakteristika účinné látky
pentano-1,4-lakton
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 95 %
Chemický vzorec: C5H8O2
Číslo CAS 108-29-2
Číslo FLAVIS 10.013
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení pentano1,4-laktonu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.
L 13/147

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b10013

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

nonano-1,5lakton

Složení doplňkové látky
nonano-1,5-lakton
Charakteristika účinné látky
nonano-1,5-lakton
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 98 %
Chemický
C9H16O2

vzorec:

Číslo CAS 3301-94-8
Číslo FLAVIS 10.014
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení nonano1,5-laktonu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

17.1.2017

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b10014

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/148

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

oktano-1,5lakton

Složení doplňkové látky
oktano-1,5-lakton
Charakteristika účinné látky
oktano-1,5-lakton
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 98 %
Chemický
C8H14O2

vzorec:

Číslo CAS 698-76-0
Číslo FLAVIS 10.015
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení oktano-1,5laktonu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.
L 13/149

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b10015

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

heptano1,4-lakton

Složení doplňkové látky
heptano-1,4-lakton
Charakteristika účinné látky
heptano-1,4-lakton
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 98 %
Chemický
C7H12O2

vzorec:

Číslo CAS 105-21-5
Číslo FLAVIS 10.020
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení heptano1,4-laktonu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

17.1.2017

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b10020

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/150

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

hexano-1,4lakton

Složení doplňkové látky
hexano-1,4-lakton
Charakteristika účinné látky
hexano-1,4-lakton
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 98 %
Chemický
C6H10O2

vzorec:

Číslo CAS 695-06-7
Číslo FLAVIS 10.021
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení hexano1,4-laktonu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.
L 13/151

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b10021

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

(9)

L 13/152

(1)

(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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L 13/153

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/57
ze dne 14. prosince 2016
o povolení 1,8-cineolu, 3,4-dihydrokumarinu a 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyranu
jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

1,8-cineol, 3,4-dihydrokumarin a 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyran byly povoleny bez časového
omezení v souladu se směrnicí Rady 70/524/EHS jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Tyto produkty
byly v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do Registru pro doplňkové látky
jako stávající produkty.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána
žádost o přehodnocení dotčených látek jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Žadatel požádal
o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“. Tato
žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svých stanoviscích ze dne 6. března 2012
a 13. listopadu 2012 (3) k závěru, že za navržených podmínek použití v krmivu nemají dotčené látky nepříznivé
účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí. Úřad dále dospěl k závěru, že funkce 1,8-cineolu,
3,4-dihydrokumarinu a 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyranu v krmivech je podobná jako jejich
funkce v potravinách. Úřad již dříve usoudil, že v potravinách jsou uvedené látky účinné, neboť zvyšují vůni nebo
chuťovou kvalitu potravin. Proto lze tento závěr extrapolovat i na krmiva. Jelikož se použití 1,8-cineolu, 3,4dihydrokumarinu a 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyranu ve vodě k napájení, je-li používána
současně s krmivem, obtížně kontroluje, mělo by být takové použití vyloučeno. Uvedené doplňkové látky lze
nicméně používat v krmných směsích následně podávaných s vodou.

(5)

V zájmu lepší kontroly by měly být stanoveny určité podmínky a omezení. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní
důvody nevyžadují stanovení maximálního obsahu, a s ohledem na přehodnocení provedené úřadem by na
označení doplňkové látky měly být uvedeny doporučené obsahy. Jsou-li tyto obsahy překročeny, měly by být na
označení premixů, krmných směsí a krmných surovin uvedeny určité informace.

(6)

Úřad dospěl k závěru, že 1,8-cineol, 3,4-dihydrokumarin a 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyran
jsou dráživé pro oči, dýchací cesty a kůži. Úřad dále dospěl k závěru, že 3,4-dihydrokumarin je také látka senzibi
lizující kůži a je zdraví škodlivý při požití. Měla by proto být přijata vhodná ochranná opatření. Úřad nepovažuje
zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy
doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES)
č. 1831/2003.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2012;10(3):2622 a EFSA Journal 2012;10(11):2967
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(7)

Posouzení 1,8-cineolu, 3,4-dihydrokumarinu a 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyranu prokazuje, že
podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání
uvedených látek mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(8)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení
1,8-cineolu, 3,4-dihydrokumarinu a 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyranu, je vhodné stanovit
přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplýva
jících z příslušného povolení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Povolení
Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny
„zchutňující látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
Článek 2
Přechodná opatření
1.
Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené před 6. srpnem 2017 v souladu
s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
2.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2018
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2019
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. prosince 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

17.1.2017

PŘÍLOHA

Maximální
obsah

Minimální
obsah

Jméno držitele
povolení

Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec,
popis, analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Maximální
stáří

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

mg účinné látky/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %

Jiná ustanovení

Konec plat
nosti povolení

(7)

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

CS

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

—

1,8-cineol

Složení doplňkové látky
1,8-cineol
Charakteristika účinné látky
1,8-cineol
Získaný destilací z Eucalyp
tus globulus
Čistota: minimálně 98 %
Chemický
C10H18O

vzorec:

Číslo CAS 470-82-6
FLAVIS 03.001
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 1,8-cineolu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech.

—

—

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky je: mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %: 5 mg/kg.“
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

L 13/155

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b03001

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

3,4-dihydro
kumarin

Složení doplňkové látky
3,4-dihydrokumarin
Charakteristika účinné látky
3,4-dihydrokumarin
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 99 %
Chemický vzorec: C9H8O2
Číslo CAS 119-84-6
FLAVIS 13.009
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 3,4-dihyd
rokumarinu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

17.1.2017

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b13009

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasa
žení očí. Pokud prostřednictvím
těchto postupů a opatření nebude
možné uvedená rizika odstranit
nebo snížit na minimum, musí
být doplňková látka a premixy
používány s osobními ochrannými
prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpeč
nostních brýlí a rukavic.

L 13/156

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-(2-methyl
prop-1enyl)-4-me
thyltetrahyd
ropyran

Složení doplňkové látky
2-(2-methylprop-1-enyl)4-methyltetrahydropyran
Charakteristika účinné látky
2-(2-methylprop-1-enyl)4-methyltetrahydropyran
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 99 %
Chemický
C10H18O

vzorec:

Číslo CAS 16409-43-1
FLAVIS 13.037
Metoda analýzy ( )
1

Pro stanovení 2-(2-me
thylprop-1-enyl)-4-me
thyltetrahydropyranu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální
účinné látky je:

obsah

6. února
2027

Pro prasata a drůbež: 0,5 mg/kg
a pro všechny ostatní druhy a kate
gorie: 0,3 mg/kg kompletního
krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:
— 0,5 mg/kg pro prasata a drů
bež,
— 0,3 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.“
L 13/157

Metoda analýzy

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie
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6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasa
žení očí. Pokud prostřednictvím
těchto postupů a opatření nebude
možné uvedená rizika odstranit
nebo snížit na minimum, musí
být doplňková látka a premixy
používány s osobními ochrannými
prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpeč
nostních brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

CS

5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %:

(9)

L 13/158

(1)

— 0,5 mg/kg pro prasata a drů
bež,
— 0,3 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasa
žení očí. Pokud prostřednictvím
těchto postupů a opatření nebude
možné uvedená rizika odstranit
nebo snížit na minimum, musí
být doplňková látka a premixy
používány s osobními ochrannými
prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpeč
nostních brýlí a rukavic.
(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

17.1.2017

17.1.2017
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/58
ze dne 14. prosince 2016
týkající se povolení α-terpineolu, nerolidolu, 2-(4-methylfenyl)propan-2-olu, terpineolu a linalylacetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Látky α-terpineol, nerolidol, 2-(4-methylfenyl)propan-2-ol, terpineol a linalyl-acetát byly v souladu se směrnicí
70/524/EHS povoleny bez časového omezení jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Uvedené produkty
byly v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do Registru pro doplňkové látky
jako stávající produkty.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s čl. 7 uvedeného nařízení byla podána žádost
o přehodnocení α-terpineolu, nerolidolu, 2-(4-methylfenyl)propan-2-olu, terpineolu a linalyl-acetátu jako
doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Žadatel požádal o zařazení uvedených doplňkových látek do
kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty
požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 13. listopadu 2012 (3)
k závěru, že α-terpineol, nerolidol, 2-(4-methylfenyl)propan-2-ol, terpineol a linalyl-acetát nemají za
navrhovaných podmínek použití v krmivu nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní
prostředí. Úřad dále dospěl k závěru, že funkce α-terpineolu, nerolidolu, 2-(4-methylfenyl)propan-2-olu,
terpineolu a linalyl-acetátu v krmivech je podobná jako jejich funkce v potravinách. Úřad již dříve dospěl
k závěru, že u potravin jsou α-terpineol, nerolidol, 2-(4-methylfenyl)propan-2-ol, terpineol a linalyl-acetát účinné
tím, že zlepšují jejich vůni nebo chuťové kvality. Úřad dospěl k závěru, že v případě nerolidolu a 2-(4methylfenyl)propan-2-olu neumožňuje absence bezpečnostního rozpětí souběžné podávání v krmivu a ve vodě.
V případě α-terpineolu, terpineolu a linalyl-acetátu není k dispozici přesný poměr pro zapracování do krmiva
a do vody. Uvedené doplňkové látky však lze používat v krmných směsích následně podávaných s vodou.

(5)

Měly by být stanoveny omezení a podmínky, aby se umožnila lepší kontrola. Z praktických důvodů a s ohledem
na přehodnocení provedené úřadem by měl být pro každou z uvedených látek stanoven maximální doporučený
obsah. Pokud je doporučený obsah doplňkové látky v kompletním krmivu překročen, mělo by být na označení
premixů, krmných směsí a krmných surovin uvedeno identifikační číslo doplňkové látky, její název a přidané
množství.

(6)

Úřad dospěl k závěru, že jelikož neexistují údaje o bezpečnosti uživatelů, α-terpineol, nerolidol, 2-(4-methylfenyl)
propan-2-ol, terpineol a linalyl-acetát by se měly považovat za látky dráždivé pro kůži, oči a dýchací cesty a za
látky senzibilizující kůži. Proto by měla být přijata vhodná ochranná opatření. Úřad zvláštní požadavky na
monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových
látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2012;10(11):2966.
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(7)

Posouzení α-terpineolu, nerolidolu, 2-(4-methylfenyl)propan-2-olu, terpineolu a linalyl-acetátu prokazuje, že
podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání
uvedených látek mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(8)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení αterpineolu, nerolidolu, 2-(4-methylfenyl)propan-2-olu, terpineolu a linalyl-acetátu, je vhodné stanovit přechodné
období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících
z povolení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Povolení
Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny
„zchutňující látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
Článek 2
Přechodná opatření
1.
Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené před 6. srpnem 2017 v souladu
s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
2.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2018
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2019
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. prosince 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

17.1.2017

PŘÍLOHA

Minimální
obsah

Jméno drži
tele povo
lení

Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec,
popis, analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Maximální
stáří

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Maximální
obsah

mg účinné látky/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %

Jiná ustanovení

Konec plat
nosti povolení

(7)

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva musí
zapracovat ve formě premixu.

6. února
2027
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Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

—

α-terpineol

Složení doplňkové látky
α-terpineol
Charakteristika účinné látky
α-terpineol
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 96 %
Chemický vzorec: C10H18O
č. CAS: 98-55-5
č. FLAVIS: 02.014
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení α-terpineolu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený
maximální
obsah
účinné látky je 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
4. Na štítku doplňkové látky musí být
uvedeny tyto údaje:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“
5. Na označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí musí být
uvedena funkční skupina, identifi
kační číslo, název a přidané množ
ství účinné látky, pokud je překro
čen tento obsah účinné látky v kom
pletním krmivu o obsahu vlhkosti
12 %: 5 mg/kg.

L 13/161

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Nerolidol

Složení doplňkové látky
Nerolidol

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí
zapracovat ve formě premixu.

Nerolidol

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

Vyroben chemickou synté
zou

3. Doporučený
maximální
účinné látky je:

Charakteristika účinné látky

Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C15H26O
č. CAS: 7212-44-4
č. FLAVIS: 02.018
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení nerolidolu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

obsah

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b02018

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit pro
vozní postupy a organizační opa
tření, která budou řešit případná ri
zika vyplývající z vdechnutí, zasa
žení kůže nebo zasažení očí. V pří
padě, že těmito postupy a opatře
ními nelze uvedená rizika vyloučit
nebo snížit na minimum, musí se
doplňková látka a premixy používat
s osobními ochrannými prostředky,
včetně prostředků k ochraně dýcha
cích cest, bezpečnostních brýlí a ru
kavic.

L 13/162

(1)

pro prasata a drůbež: 1 mg/kg a pro
ostatní druhy a kategorie: 1,5 mg/
kg kompletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.
4. Na štítku doplňkové látky musí být
uvedeny tyto údaje:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:
— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,
— 1,5 mg/kg pro ostatní druhy
a kategorie.“
17.1.2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

CS

5. Na označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí musí být
uvedena funkční skupina, identifi
kační číslo, název a přidané množ
ství účinné látky, pokud je překro
čen tento obsah účinné látky v kom
pletním krmivu o obsahu vlhkosti
12 %:

17.1.2017

(1)

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,
— 1,5 mg/kg pro ostatní druhy
a kategorie.

2b02042

—

2-(4-methyl
fenyl)pro
pan-2-ol

Složení doplňkové látky
2-(4-methylfenyl)propan-2ol

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí
zapracovat ve formě premixu.

Charakteristika účinné látky

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

2-(4-methylfenyl)propan-2ol

3. Doporučený
maximální
účinné látky je:

Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 90 %

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit pro
vozní postupy a organizační opa
tření, která budou řešit případná ri
zika vyplývající z vdechnutí, zasa
žení kůže nebo zasažení očí. V pří
padě, že těmito postupy a opatře
ními nelze uvedená rizika vyloučit
nebo snížit na minimum, musí se
doplňková látka a premixy používat
s osobními ochrannými prostředky,
včetně prostředků k ochraně dýcha
cích cest, bezpečnostních brýlí a ru
kavic.

6. února
2027

obsah

pro prasata a drůbež: 1 mg/kg,
a pro všechny ostatní druhy a kate
gorie: 1,5 mg/kg kompletního
krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.
L 13/163

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Chemický vzorec: C10H14O

(9)

4. Na štítku doplňkové látky musí být
uvedeny tyto údaje:

č. CAS: 1197-01-9

Metoda analýzy (1)

CS

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:

č. FLAVIS: 02.042

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,

Pro stanovení 2-(4-methyl
fenyl)propan-2-olu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

— 1,5 mg/kg pro ostatní druhy
a kategorie.“

Úřední věstník Evropské unie

5. Na označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí musí být
uvedena funkční skupina, identifi
kační číslo, název a přidané množ
ství účinné látky, pokud je překro
čen tento obsah účinné látky v kom
pletním krmivu o obsahu vlhkosti
12 %:

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,
— 1,5 mg/kg pro ostatní druhy
a kategorie.
6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit pro
vozní postupy a organizační opa
tření, která budou řešit případná ri
zika vyplývající z vdechnutí, zasa
žení kůže nebo zasažení očí. V pří
padě, že těmito postupy a opatře
ními nelze uvedená rizika vyloučit
nebo snížit na minimum, musí se
doplňková látka a premixy používat
s osobními ochrannými prostředky,
včetně prostředků k ochraně dýcha
cích cest, bezpečnostních brýlí a ru
kavic.

2b02230

—

Terpineol

Složení doplňkové látky
Terpineol

L 13/164

(1)

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí
zapracovat ve formě premixu.

6. února
2027
17.1.2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Charakteristika účinné látky

(9)

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

Terpineol
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 91 %
Chemický vzorec: C10H18O

CS

3. Doporučený
maximální
obsah
účinné látky je 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
4. Na štítku doplňkové látky musí být
uvedeny tyto údaje:

č. CAS: 8000-41-7

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

č. FLAVIS: 02.230
Metoda analýzy (1)

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Úřední věstník Evropské unie

5. Na označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí musí být
uvedena funkční skupina, identifi
kační číslo, název a přidané množ
ství účinné látky, pokud je překro
čen tento obsah účinné látky v kom
pletním krmivu o obsahu vlhkosti
12 %: 5 mg/kg.

Pro stanovení terpineolu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit pro
vozní postupy a organizační opa
tření, která budou řešit případná ri
zika vyplývající z vdechnutí, zasa
žení kůže nebo zasažení očí. V pří
padě, že těmito postupy a opatře
ními nelze uvedená rizika vyloučit
nebo snížit na minimum, musí se
doplňková látka a premixy používat
s osobními ochrannými prostředky,
včetně prostředků k ochraně dýcha
cích cest, bezpečnostních brýlí a ru
kavic.

2b09013

—

Linalyl-ace
tát

Složení doplňkové látky
Linalyl-acetát

17.1.2017

(1)

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí
zapracovat ve formě premixu.

6. února
2027
L 13/165

(2)

(3)

(4)

Charakteristika účinné látky
Linalyl-acetát
Vyroben chemickou synté
zou

Chemický vzorec: C12H20O2
č. CAS: 115-95-7
č. FLAVIS: 09.013
Metoda analýzy (1)

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

(7)

(8)

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený
maximální
obsah
účinné látky je 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

(9)

4. Na štítku doplňkové látky musí být
uvedeny tyto údaje:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“
5. Na označení premixů, krmných su
rovin a krmných směsí musí být
uvedena funkční skupina, identifi
kační číslo, název a přidané množ
ství účinné látky, pokud je překro
čen tento obsah účinné látky v kom
pletním krmivu o obsahu vlhkosti
12 %: 5 mg/kg.
6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit pro
vozní postupy a organizační opa
tření, která budou řešit případná ri
zika vyplývající z vdechnutí, zasa
žení kůže nebo zasažení očí. V pří
padě, že těmito postupy a opatře
ními nelze uvedená rizika vyloučit
nebo snížit na minimum, musí se
doplňková látka a premixy používat
s osobními ochrannými prostředky,
včetně prostředků k ochraně dýcha
cích cest, bezpečnostních brýlí a ru
kavic.

Úřední věstník Evropské unie

Pro stanovení linalyl-ace
tátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

(6)

CS

Čistota: min. 95 %

(5)

L 13/166

(1)

(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

17.1.2017

17.1.2017
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/59
ze dne 14. prosince 2016
o povolení 2-fenyl-1,1-dimethoxyethanu, fenethyl-formiátu, fenethyl-oktanoátu, fenethylisobutyrátu, fenethyl-2-methylbutyrátu a fenethyl-benzoátu jako doplňkových látek pro všechny
druhy zvířat
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Látky 2-fenyl-1,1-dimethoxyethan, fenethyl-formiát, fenethyl-oktanoát, fenethyl-isobutyrát, fenethyl-2-methyl
butyrát a fenethyl-benzoát (dále jen „dotčené látky“) byly povoleny bez časového omezení v souladu se směrnicí
70/524/EHS jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Tyto produkty byly v souladu s čl. 10 odst. 1
nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkty.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána
žádost o přehodnocení dotčených látek jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Žadatel požádal
o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“. Žádost
byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 7. března 2012 (3)
k závěru, že za navržených podmínek použití v krmivu nemají dotčené látky nepříznivé účinky na zdraví zvířat,
lidské zdraví nebo na životní prostředí. Úřad dále dospěl k závěru, že funkce dotčených látek v krmivu je
podobná jako jejich funkce v potravinách. Úřad již dříve usoudil, že v potravinách jsou uvedené látky účinné,
neboť zvyšují vůni nebo chuťovou kvalitu potravin. Proto lze tento závěr extrapolovat i na krmiva. Jelikož použití
dotčených látek ve vodě k napájení je při současném použití v krmivu obtížné kontrolovat, mělo by být takové
použití vyloučeno. Uvedené doplňkové látky lze nicméně používat v krmných směsích následně podávaných
s vodou.

(5)

V zájmu lepší kontroly by měly být stanoveny určité podmínky a omezení. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní
důvody nevyžadují stanovení maximálního obsahu, a s ohledem na přehodnocení provedené úřadem by na
označení doplňkové látky měly být uvedeny doporučené obsahy. Jsou-li tyto obsahy překročeny, měly by být na
označení premixů, krmných směsí a krmných surovin uvedeny určité informace.

(6)

Úřad dospěl k závěru, že dotčené látky se považují za látky dráždivé pro oči a dýchací cesty, za látky senzibili
zující kůži a za zdraví škodlivé při požití. Měla by proto být přijata vhodná ochranná opatření. Úřad nepovažuje
zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy
doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES)
č. 1831/2003.

(7)

Posouzení dotčených látek prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES)
č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedených látek mělo být povoleno podle přílohy tohoto
nařízení.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2012; 10(3):2625.
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(8)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení
dotčených látek, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na
plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Povolení
Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny
„zchutňující látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
Článek 2
Přechodná opatření
1.
Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené před 6. srpnem 2017 v souladu
s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
2.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2018
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2019
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. prosince 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

17.1.2017

PŘÍLOHA

Maximální
obsah

Minimální
obsah

Jméno
držitele
povolení

Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec, popis,
analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Maximální
stáří

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

mg účinné látky/kg komplet
ního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %

Jiná ustanovení

Konec plat
nosti povolení

(7)

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva musí za
pracovat ve formě premixu.

6. února
2027

CS

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

—

2-fenyl-1,1dimethoxye
than

Složení doplňkové látky
2-fenyl-1,1-dimethoxyethan
Charakteristika účinné látky
2-fenyl-1,1-dimethoxyethan
Vyroben chemickou syntézou
Čistota: minimálně 95 %.
Chemický vzorec: C10H14O2
Číslo CAS 101-48-4
FLAVIS 06.006
Metoda analýzy (1)

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

2. V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedeny podmínky
skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:

Úřední věstník Evropské unie

2b06006

pro prasata a drůbež: 1 mg/kg a pro
všechny ostatní druhy a kategorie:
1,5 mg/kg kompletního krmiva o ob
sahu vlhkosti 12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí být
uvedeno:

Pro stanovení 2-fenyl-1,1-di
methoxyethanu v doplňkové
látce a ve zchutňujících pre
mixech:

„Doporučený maximální obsah účinné
látky v kompletním krmivu o obsahu
vlhkosti 12 %:

Plynová
chromatografie/
hmotnostní
spektrometrie
s retention time locking (GC/
MS/RTL).

— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.“

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,

L 13/169

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

CS

5. Na označení premixů, krmných surovin
a krmných směsí musí být uveden ná
zev funkční skupiny, identifikační číslo,
název a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:

L 13/170

(1)

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,
— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.

2b09083

—

fenethyl-for
miát

Složení doplňkové látky
fenethyl-formiát
Charakteristika účinné látky
fenethyl-formiát
Vyroben chemickou syntézou
Čistota: minimálně 96 %.
Chemický vzorec: C9H10O2
Číslo CAS 104-62-1
FLAVIS 09.083

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí za
pracovat ve formě premixu.
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6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivářských
podniků stanovit provozní postupy
a organizační opatření, která budou ře
šit případná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasažení
očí. Pokud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné uve
dená rizika odstranit nebo snížit na mi
nimum, musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními ochran
nými prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedeny podmínky
skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:
pro prasata a drůbež: 1 mg/kg a pro
všechny ostatní druhy a kategorie:
1,5 mg/kg kompletního krmiva o ob
sahu vlhkosti 12 %.
17.1.2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4. Na označení doplňkové látky musí být
uvedeno:

Metoda analýzy (1)
Pro stanovení fenethyl-for
miátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní
spektrometrie
s retention time locking (GC/
MS/RTL).

CS

„Doporučený maximální obsah účinné
látky v kompletním krmivu o obsahu
vlhkosti 12 %:

17.1.2017

(1)

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,
— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.“
5. Na označení premixů, krmných surovin
a krmných směsí musí být uveden ná
zev funkční skupiny, identifikační číslo,
název a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:

Úřední věstník Evropské unie

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,
— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.
6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivářských
podniků stanovit provozní postupy
a organizační opatření, která budou ře
šit případná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasažení
očí. Pokud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné uve
dená rizika odstranit nebo snížit na mi
nimum, musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními ochran
nými prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

2b09262

—

fenethyloktanoát

Složení doplňkové látky
fenethyl-oktanoát
Charakteristika účinné látky
fenethyl-oktanoát

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí za
pracovat ve formě premixu.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedeny podmínky
skladování a stability.
L 13/171

(2)

(3)

(4)

Vyroben chemickou syntézou
Čistota: minimálně 98 %.
Chemický vzorec: C16H24O2

FLAVIS 09.262
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení fenethyl-okta
noátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

(7)

(8)

3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:
pro prasata a drůbež: 1 mg/kg a pro
všechny ostatní druhy a kategorie:
1,5 mg/kg kompletního krmiva o ob
sahu vlhkosti 12 %.

(9)

4. Na označení doplňkové látky musí být
uvedeno:
„Doporučený maximální obsah účinné
látky v kompletním krmivu o obsahu
vlhkosti 12 %:
— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,
— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.“
5. Na označení premixů, krmných surovin
a krmných směsí musí být uveden ná
zev funkční skupiny, identifikační číslo,
název a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:
— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,
— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.

Úřední věstník Evropské unie

Plynová
chromatografie/
hmotnostní
spektrometrie
s retention time locking (GC/
MS/RTL).

(6)

CS

Číslo CAS 5457-70-5

(5)

L 13/172

(1)

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivářských
podniků stanovit provozní postupy
a organizační opatření, která budou ře
šit případná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasažení
očí. Pokud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné uve
dená rizika odstranit nebo snížit na mi
nimum, musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními ochran
nými prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.
17.1.2017

(2)

(3)

2b09427

—

fenethyl-iso
butyrát

(4)

Složení doplňkové látky
fenethyl-isobutyrát
Charakteristika účinné látky

Vyroben chemickou syntézou
Čistota: minimálně 98 %.
Chemický vzorec: C12H16O2
Číslo CAS 103-48-0
FLAVIS 09.427

Pro stanovení fenethyl-isobu
tyrátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní
spektrometrie
s retention time locking (GC/
MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva musí za
pracovat ve formě premixu.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedeny podmínky
skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:
pro prasata a drůbež: 1 mg/kg a pro
všechny ostatní druhy a kategorie:
1,5 mg/kg kompletního krmiva o ob
sahu vlhkosti 12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí být
uvedeno:
„Doporučený maximální obsah účinné
látky v kompletním krmivu o obsahu
vlhkosti 12 %:
— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,
— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.“
5. Na označení premixů, krmných surovin
a krmných směsí musí být uveden ná
zev funkční skupiny, identifikační číslo,
název a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:

Úřední věstník Evropské unie

Metoda analýzy (1)

(6)

CS

fenethyl-isobutyrát

(5)

17.1.2017

(1)

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,
— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.

L 13/173

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

fenethyl-2methylbuty
rát

Složení doplňkové látky
fenethyl-2-methylbutyrát
Charakteristika účinné látky
fenethyl-2-methylbutyrát
Vyroben chemickou syntézou
Čistota: minimálně 95 %.
Chemický vzorec: C13H18O2
Číslo CAS 24817-51-4
FLAVIS 09.538
Metoda analýzy (1)

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí za
pracovat ve formě premixu.
2. V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedeny podmínky
skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:
pro prasata a drůbež: 1 mg/kg a pro
všechny ostatní druhy a kategorie:
1,5 mg/kg kompletního krmiva o ob
sahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09538

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivářských
podniků stanovit provozní postupy
a organizační opatření, která budou ře
šit případná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasažení
očí. Pokud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné uve
dená rizika odstranit nebo snížit na mi
nimum, musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními ochran
nými prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

L 13/174

(1)

4. Na označení doplňkové látky musí být
uvedeno:

Pro stanovení fenethyl-2-me
thylbutyrátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících pre
mixech:

„Doporučený maximální obsah účinné
látky v kompletním krmivu o obsahu
vlhkosti 12 %:

Plynová
chromatografie/
hmotnostní
spektrometrie
s retention time locking (GC/
MS/RTL).

— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.“

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,

17.1.2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

CS

5. Na označení premixů, krmných surovin
a krmných směsí musí být uveden ná
zev funkční skupiny, identifikační číslo,
název a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:

17.1.2017

(1)

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,
— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.

2b09774

—

fenethylbenzoát

Složení doplňkové látky
fenethyl-benzoát
Charakteristika účinné látky
fenethyl-benzoát
Vyroben chemickou syntézou
Čistota: minimálně 98 %.
Chemický vzorec: C15H14O2
Číslo CAS 94-47-3
FLAVIS 09.774

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí za
pracovat ve formě premixu.

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivářských
podniků stanovit provozní postupy
a organizační opatření, která budou ře
šit případná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasažení
očí. Pokud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné uve
dená rizika odstranit nebo snížit na mi
nimum, musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními ochran
nými prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedeny podmínky
skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:
pro prasata a drůbež: 1 mg/kg a pro
všechny ostatní druhy a kategorie:
1,5 mg/kg kompletního krmiva o ob
sahu vlhkosti 12 %.
L 13/175

(2)

(3)

(4)

Metoda analýzy (1)
Pro stanovení fenethyl-ben
zoátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

(6)

(7)

(8)

4. Na označení doplňkové látky musí být
uvedeno:
„Doporučený maximální obsah účinné
látky v kompletním krmivu o obsahu
vlhkosti 12 %:
— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,

(9)

CS

Plynová
chromatografie/
hmotnostní
spektrometrie
s retention time locking (GC/
MS/RTL).

(5)

L 13/176

(1)

— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.“
5. Na označení premixů, krmných surovin
a krmných směsí musí být uveden ná
zev funkční skupiny, identifikační číslo,
název a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:
— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.
6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivářských
podniků stanovit provozní postupy
a organizační opatření, která budou ře
šit případná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasažení
očí. Pokud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné uve
dená rizika odstranit nebo snížit na mi
nimum, musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními ochran
nými prostředky včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

Úřední věstník Evropské unie

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,

(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

17.1.2017

17.1.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 13/177

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/60
ze dne 14. prosince 2016
o povolení isoeugenolu jako doplňkové látky pro prasata, přežvýkavce a koně s výjimkou těch,
jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě, a zvířata v zájmovém chovu
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Isoeugenol byl povolen bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňková látka pro
použití u všech druhů zvířat. Uvedený produkt byl v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně
zapsán do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána
žádost o přehodnocení isoeugenolu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat kromě drůbeže, ryb
a přežvýkavců, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě. Žadatel požádal o zařazení uvedené doplňkové látky do
kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“. Žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty
požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 14. prosince 2011 (3)
k závěru, že za navržených podmínek použití v krmivu nemá isoeugenol nepříznivé účinky na zdraví zvířat,
lidské zdraví nebo na životní prostředí. Isoeugenol by neměl být povolen pro ty druhy savců, jež jsou určeny
k produkci mléka k lidské spotřebě. Úřad dále dospěl k závěru, že funkce isoeugenolu v krmivech je podobná
jako jeho funkce v potravinách. Úřad již dříve usoudil, že v potravinách je isoeugenol účinný, neboť zvyšuje vůni
nebo chuťovou kvalitu potravin. Proto lze tento závěr extrapolovat i na krmiva. Úřad dospěl k závěru, že by se
mělo zabránit současnému použití v krmivu a ve vodě k napájení. Uvedené látky však lze používat v krmných
směsích následně podávaných s vodou.

(5)

V zájmu lepší kontroly by měly být stanoveny určité podmínky a omezení. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní
důvody nevyžadují stanovení maximálního obsahu, a s ohledem na přehodnocení provedené úřadem by na
označení doplňkové látky měl být uveden doporučený obsah. Pokud je doporučený obsah překročen, měly by
být na označení premixů, krmných směsí a krmných surovin uvedeny určité informace.

(6)

Úřad dospěl k závěru, že isoeugenol dráždí dýchací cesty, kůži a oči a je to také látka senzibilizující kůži
a dýchací cesty. Proto by měla být přijata vhodná ochranná opatření. Zvláštní požadavky na monitorování po
uvedení na trh nepovažuje úřad za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do
krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Posouzení dotčené látky prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003
jsou splněny. Proto by používání uvedené látky mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2012; 10(1):2532.

L 13/178
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17.1.2017

(8)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení
této látky, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění
nových požadavků vyplývajících z povolení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Povolení
Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny
„zchutňující látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
Článek 2
Přechodná opatření
1.
Látka uvedená v příloze a premixy obsahující tuto látku, vyrobené a označené před 6. srpnem 2017 v souladu
s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
2.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2018
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2019
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. prosince 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

17.1.2017

PŘÍLOHA

Jméno držitele
povolení

Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec,
popis, analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Minimální
obsah
Maximální
stáří

Maximální
obsah

mg účinné látky/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %

Jiná ustanovení

Konec plat
nosti povolení
CS

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Kategorie: senzorické doplňkové látky Funkční skupina: zchutňující látky

2b04004

—

Isoeugenol

Složení doplňkové látky

Chemický vzorec: C10H12O2
Číslo CAS 97-54-1
Číslo FLAVIS 04.004
Metoda analýzy (1)
Pro identifikaci isoeugenolu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL)

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky:
5 mg/kg kompletního krmiva
o obsahu vlhkosti 12 %
4. Na označení doplňkové látky
musí být uvedeno:

6. února
2027
Úřední věstník Evropské unie

Prasata
Koně a pře
Isoeugenol
žvýkavci
s výjimkou
Charakteristika účinné látky
těch, jejichž
mléko
je
Isoeugenol
určeno k lid
Vyroben chemickou synté ské spotřebě
Zvířata v zá
zou
jmovém
chovu
Čistota: min. 99 %

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním
krmivu o obsahu vlhkosti 12 %:
5 mg/kg“.

L 13/179

5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí
být uveden název funkční sku
piny, identifikační číslo, název
a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený ob
sah účinné látky v kompletním
krmivu o obsahu vlhkosti 12 %:
5 mg/kg.

L 13/180
CS

6. Pro uživatele doplňkové látky
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo
snížit na minimum, musí být
doplňková látka a premixy pou
žívány s osobními ochrannými
prostředky včetně bezpečnost
ních brýlí a rukavic.
(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/61
ze dne 14. prosince 2016
o povolení 4-allyl-2,6-dimethoxyfenolu a eugenyl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny
druhy zvířat kromě ryb a drůbeže
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

4-allyl-2,6-dimethoxyfenol a eugenyl-acetát byly povoleny bez časového omezení v souladu se směrnicí Rady
70/524/EHS jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Uvedené produkty byly v souladu s čl. 10 odst. 1
nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkty. 4-allyl-2,6dimethoxyfenol a eugenyl-acetát pro drůbež a ryby nebudou opětovně povoleny, neboť je žadatel stáhl.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána
žádost o přehodnocení 4-allyl-2,6-dimethoxyfenolu a eugenyl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy
zvířat. Žadatel požádal o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie „senzorické doplňkové látky“. Tato
žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 15. listopadu 2011
k závěru (3), že za navržených podmínek použití v krmivu nemají 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol a eugenyl-acetát
nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí. Úřad dále dospěl k závěru, že funkce
4-allyl-2,6-dimethoxyfenolu a eugenyl-acetátu v krmivech je podobná jako jejich funkce v potravinách. Úřad již
dříve usoudil, že v potravinách jsou uvedené látky účinné, neboť zvyšují vůni nebo chuťovou kvalitu potravin.
Proto lze tento závěr extrapolovat i na krmiva. Úřad není schopen posoudit používání 4-allyl-2,6-dimethoxy
fenolu a eugenyl-acetátu ve vodě k napájení. Uvedené doplňkové látky lze nicméně používat v krmných směsích
následně podávaných s vodou.

(5)

V zájmu lepší kontroly by měly být stanoveny určité podmínky a omezení. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní
důvody nevyžadují stanovení maximálního obsahu, a s ohledem na přehodnocení provedené úřadem by na
označení doplňkové látky měly být uvedeny doporučené obsahy. Jsou-li tyto obsahy překročeny, měly by být na
označení premixů, krmných směsí a krmných surovin uvedeny určité informace.

(6)

Úřad dospěl k závěru, že 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol je dráždivý pro oči a kůži a eugenyl-acetát je dráždivý pouze
pro kůži. Měla by proto být přijata vhodná ochranná opatření. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na
monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových látek
přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Posouzení 4-allyl-2,6-dimethoxyfenolu a eugenyl-acetátu prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené
v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedených látek mělo být povoleno
podle přílohy tohoto nařízení.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2011; 9(12):2440.
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(8)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení 4allyl-2,6-dimethoxyfenolu a eugenyl-acetátu, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám
umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z příslušného povolení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Povolení
Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny
„zchutňující látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
Článek 2
Přechodná opatření
1.
Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené před 6. srpnem 2017 v souladu
s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
2.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2018
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2019
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. prosince 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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PŘÍLOHA

Maximální
obsah

Minimální
obsah

Jméno držitele
povolení

Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec,
popis, analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Maximální
stáří

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

mg účinné látky/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %

Jiná ustanovení

Konec plat
nosti povolení

(7)

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

CS

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

2b04051

—

Složení doplňkové látky
4-allyl-2,6-dimethoxyfenol
Charakteristika účinné látky
4-allyl-2,6-dimethoxyfenol

Všechny
druhy zvířat
kromě ryb
a drůbeže

—

—

—

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.

Čistota: minimálně 98 %.

3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.

Chemický vzorec: C11H14O3

4. Na označení doplňkové látky
musí být uvedeno:

Vyroben chemickou synté
zou

Číslo CAS 6627-88-9
FLAVIS 04.051
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 4-allyl-2,6-di
methoxyfenolu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním
krmivu o obsahu vlhkosti 12 %:
5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí
být uveden název funkční sku
piny, identifikační číslo, název
a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený ob
sah účinné látky v kompletním
krmivu o obsahu vlhkosti 12 %:
5 mg/kg.

L 13/183

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Úřední věstník Evropské unie

4-allyl-2,6dimethoxy
fenol

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

eugenyl-ace
tát

Složení doplňkové látky
eugenyl-acetát
Charakteristika účinné látky
eugenyl-acetát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 98 %.
Chemický vzorec: C12H14O3
Číslo CAS 93-28-7
FLAVIS 09.020
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení eugenyl-ace
tátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat
kromě ryb
a drůbeže

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b09020

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo
snížit na minimum, musí být
doplňková látka a premixy pou
žívány s osobními ochrannými
prostředky včetně bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

L 13/184

(1)

3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.
4. Na označení doplňkové látky
musí být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním
krmivu o obsahu vlhkosti 12 %:
5 mg/kg“.
17.1.2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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6. Pro uživatele doplňkové látky
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže. Pokud rizika nelze tě
mito postupy a opatřeními vy
loučit nebo snížit na minimum,
musí se doplňková látka a pre
mixy používat s vhodnými osob
ními ochrannými prostředky,
včetně rukavic.

CS

5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí
být uveden název funkční sku
piny, identifikační číslo, název
a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený ob
sah účinné látky v kompletním
krmivu o obsahu vlhkosti 12 %:
5 mg/kg.

(9)

17.1.2017

(1)

L 13/185
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/62
ze dne 14. prosince 2016
o povolení 3-(methylthio)propionaldehydu, methyl-3-(methylthio)propionátu, allylthiolu,
dimethylsulfidu,
dibutylsulfidu,
diallyldisulfidu,
diallyltrisulfidu,
dimethyltrisulfidu,
dipropyldisulfidu, allyl-isothiokyanátu, dimethyldisulfidu, 2-methylbenzen-1-thiolu, S-methylbutanthioátu, allyl(methyl)disulfidu, 3-(methylthio)propan-1-olu, 3-(methylthio)hexan-1-olu,
1-propan-1-thiolu,
diallylsulfidu,
2,4-dithiapentanu,
2-methyl-2-(methyldithio)propanalu,
2-methylpropan-1-thiolu, methylsulfinylmethanu, propan-2-thiolu, 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolanu a
2-methyl-4-propyl-1,3-oxathianu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Látky 3-(methylthio)propionaldehyd, methyl-3-(methylthio)propionát, allylthiol, dimethylsulfid, dibutylsulfid,
diallyldisulfid, diallyltrisulfid, dimethyltrisulfid, dipropyldisulfid, allyl-isothiokyanát, dimethyldisulfid,
2-methylbenzen-1-thiol, S-methyl-butanthioát, allyl(methyl)disulfid, 3-(methylthio)propan-1-ol, 3- (methylthio)
hexan-1-ol, 1-propan-1-thiol, diallylsulfid, 2,4-dithiapentan, 2-methyl-2-(methyldithio)propanal, 2-methylpropan1-thiol, methylsulfinylmethan, propan-2-thiol, 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolan a 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathian
(dále jen „dotčené látky“) byly v souladu se směrnicí 70/524/EHS povoleny bez časového omezení jako
doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Uvedené produkty byly v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES)
č. 1831/2003 následně zapsány do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkty.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána
žádost o přehodnocení dotčených látek jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Žadatel požádal
o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“. Žádost
byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 17. dubna 2013 (3)
k závěru, že za navržených podmínek použití v krmivu nemají dotčené látky nepříznivé účinky na zdraví zvířat,
lidské zdraví nebo na životní prostředí. Pokud jde o allyl-isothiokyanát, úřad uvedl, že ačkoli dodatečná expozice
této látce prostřednictvím nízké míry jejího použití v krmivech by expozici spotřebitelů podstatně nezvýšila, je
odhadovaná expozice spotřebitelů už tak vyšší než přijatelný denní příjem. Pokud jde o allyl-isothiokyanát a
2-methylpropan-1-thiol, měl by se stanovit maximální obsah pro zajištění bezpečnosti spotřebitelů a ochrany
životního prostředí. Úřad dále dospěl k závěru, že funkce dotčených látek v krmivech je podobná jako jejich
funkce v potravinách. Úřad již dříve usoudil, že v potravinách jsou dotčené látky účinné, neboť zvyšují vůni nebo
chuťovou kvalitu potravin. Proto lze tento závěr extrapolovat i na krmiva. Úřad nemohl učinit závěr
o bezpečnosti dotčených látek používaných ve vodě k napájení. Uvedené látky však lze používat v krmných
směsích následně podávaných s vodou.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2013;11(5):3208.
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(5)

Měly by být stanoveny omezení a podmínky, aby se umožnila lepší kontrola. Pokud jde o všechny látky kromě
allyl-isothiokyanátu a 2-methylpropan-1-thiolu, vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují stanovení
maximálního obsahu, a s ohledem na přehodnocení provedené úřadem by měl být doporučený obsah uveden na
označení doplňkové látky. Pokud je doporučený obsah překročen, měly by být na označení premixů, krmných
směsí a krmných surovin uvedeny určité informace.

(6)

Úřad dospěl k závěru, že dotčené látky jsou považovány za dráždivé pro kůži, oči a dýchací cesty a za látky
senzibilizující kůži. Proto by měla být přijata vhodná ochranná opatření. Úřad zvláštní požadavky na
monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových
látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Posouzení dotčených látek prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES)
č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedených látek mělo být povoleno podle přílohy tohoto
nařízení.

(8)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení
dotčených látek, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na
plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny
„zchutňující látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

1.
Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené před 6. srpnem 2017 v souladu
s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2018
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2019
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.
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Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. prosince 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

17.1.2017

PŘÍLOHA

Minimální
obsah

Jméno drži
tele povo
lení

Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec,
popis, analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Maximální
stáří

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Maximální
obsah

mg účinné látky/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %

Jiná ustanovení

Konec plat
nosti povolení

(7)

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

CS

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.

—

3-(methylthio)
propionalde
hyd

Složení doplňkové látky
3-(methylthio)propional
dehyd
Charakteristika účinné látky
3-(methylthio)propional
dehyd

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

Čistota: minimálně 98 %

3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

Chemický
C4H8OS

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

Vyroben chemickou syn
tézou
vzorec:

Číslo CAS 3268-49-3
Číslo FLAVIS 12.001
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 3-(methyl
thio)propionaldehydu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.
L 13/189

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

methyl-3-(me
thylthio)pro
pionát

Složení doplňkové látky
methyl-3-(methylthio)pro
pionát
Charakteristika účinné látky
methyl-3-(methylthio)pro
pionát

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

Čistota: minimálně 97 %

3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

Chemický
C5H10O2S

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

Vyroben chemickou syn
tézou
vzorec:

Číslo CAS 13532-18-8
Číslo FLAVIS 12.002
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení methyl-3(methylthio)propionátu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.

17.1.2017

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

6. února
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6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/190

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

allylthiol

Složení doplňkové látky
allylthiol
Charakteristika účinné látky
allylthiol
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 75 %
(min. 98 % allylthiolu + al
lylsulfidu + allylmerkap
tanu)
Chemický vzorec: C3H6S
Číslo CAS 870-23-5
Číslo FLAVIS 12.004
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení allylthiolu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.

L 13/191

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat
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6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

dimethylsulfid

Složení doplňkové látky
dimethylsulfid
Charakteristika účinné látky
dimethylsulfid
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 95 %
Chemický vzorec: C2H6S
Číslo CAS 75-18-3
Číslo FLAVIS 12.006
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení dimethyl
sulfidu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.

17.1.2017

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat
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6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/192

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

dibutylsulfid

Složení doplňkové látky
dibutylsulfid
Charakteristika účinné látky
dibutylsulfid
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 95 %
Chemický vzorec: C8H18S
Číslo CAS 544-40-1
Číslo FLAVIS 12.007
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení dibutylsul
fidu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg.“
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.

L 13/193

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat
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6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

diallyldisulfid

Složení doplňkové látky
diallyldisulfid
Charakteristika účinné látky
diallyldisulfid
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 80 %
(min. 98 % diallyldisul
fidu +allylsulfidu+ allylmer
kaptanu)
Chemický vzorec: C6H10S2
Číslo CAS 2179-57-9
Číslo FLAVIS 12.008
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení diallyldisul
fidu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.

17.1.2017

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat
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6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/194

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

diallyltrisulfid

Složení doplňkové látky
diallyltrisulfid
Charakteristika účinné látky
diallyltrisulfid
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 65 %
(min. 95 % allyldisulfidu,
allyltrisulfidu a allyltetra
sulfidu)
Chemický vzorec: C6H10S3
Číslo CAS 2050-87-5
Číslo FLAVIS 12.009
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení diallyltrisul
fidu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.

L 13/195

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat
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6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

dimethyltri
sulfid

Složení doplňkové látky
dimethyltrisulfid
Charakteristika účinné látky
dimethyltrisulfid
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 97 %
Chemický vzorec: C2H6S3
Číslo CAS 3658-80-8
Číslo FLAVIS 12.013
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení dimethyltri
sulfidu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.

17.1.2017

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b12013

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/196

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

dipropyldisul
fid

Složení doplňkové látky
dipropyldisulfid
Charakteristika účinné látky
dipropyldisulfid
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 98 %
Chemický vzorec: C6H14S2
Číslo CAS 629-19-6
Číslo FLAVIS 12.014
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení dipropyldi
sulfidu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.

L 13/197

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b12014

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

allyl-isothio
kyanát

Složení doplňkové látky
allyl-isothiokyanát

Všechny
druhy zvířat

—

—

0,05

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

Charakteristika účinné látky
allyl-isothiokyanát
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 98 %
Chemický vzorec: C4H5NS
Číslo CAS 57-06-7
Číslo FLAVIS 12.025
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení allyl-iso
thiokyanátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.

3. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b12025

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/198

(1)

(2)

(3)

2b12026

—

dimethyldisul
fid

(4)

Složení doplňkové látky
dimethyldisulfid

dimethyldisulfid
Vyroben chemickou syn
tézou

Chemický vzorec: C2H6S2
Číslo CAS 624-92-0
Číslo FLAVIS 12.026

Metoda analýzy (1)
Pro stanovení dimethyldi
sulfidu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.
Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.
6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

Úřední věstník Evropské unie

Čistota: minimálně 97 %

(6)

CS

Charakteristika účinné látky

(5)

17.1.2017

(1)

L 13/199

(2)

(3)

2b12027

—

2-methylben
zen-1-thiol

(4)

Složení doplňkové látky
2-methylbenzen-1-thiol

2-methylbenzen-1-thiol
Vyroben chemickou syn
tézou

Chemický vzorec: C7H8S
Číslo CAS 137-06-4
Číslo FLAVIS 12.027

Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 2-methyl
benzen-1-thiolu v doplňk
ové látce a ve zchutňují
cích premixech.
Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.
6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

Úřední věstník Evropské unie

Čistota: minimálně 95 %

(6)

CS

Charakteristika účinné látky

(5)

L 13/200

(1)

17.1.2017

(2)

2b12032

—

(3)

S-methyl-bu
tanthioát

(4)

Složení doplňkové látky
S-methyl-butanthioát

S-methyl-butanthioát
Vyroben chemickou syn
tézou

Chemický
C5H10OS

vzorec:

Číslo CAS 2432-51-1
Číslo FLAVIS 12.032

Metoda analýzy (1)
Pro stanovení S-methylbutanthioátu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.
Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.
6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

Úřední věstník Evropské unie

Čistota: minimálně 98 %

(6)

CS

Charakteristika účinné látky

(5)

17.1.2017

(1)

L 13/201

(2)

2b12037

—

(3)

allyl(methyl)
disulfid

(4)

Složení doplňkové látky
allyl(methyl)disulfid

allyl(methyl)disulfid
Vyroben chemickou syn
tézou

Chemický vzorec: C4H8S2
Číslo CAS 2179-58-0
Číslo FLAVIS 12.037

Metoda analýzy (1)
Pro stanovení allyl(me
thyl)disulfidu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.
Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.
6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

Úřední věstník Evropské unie

Čistota: minimálně 90 %

(6)

CS

Charakteristika účinné látky

(5)

L 13/202

(1)

17.1.2017

(2)

(3)

2b12062

—

3-(methylthio)
propan-1-ol

(4)

Složení doplňkové látky
3-(methylthio)propan-1-ol

3-(methylthio)propan-1-ol
Vyroben chemickou syn
tézou

Chemický
C4H10OS

vzorec:

Číslo CAS 505-10-2
Číslo FLAVIS 12.062

Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 3-(methyl
thio)propan-1-olu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.
6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

Úřední věstník Evropské unie

Čistota: minimálně 98 %

(6)

CS

Charakteristika účinné látky

(5)

17.1.2017

(1)

L 13/203

(2)

(3)

2b12063

—

3-(methylthio)
hexan-1-ol

(4)

Složení doplňkové látky
3-(methylthio)hexan-1-ol

3-(methylthio)hexan-1-ol
Vyroben chemickou syn
tézou

Chemický
C7H16OS

vzorec:

Číslo CAS 51755-66-9
Číslo FLAVIS 12.063

Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 3- (methyl
thio)hexan-1-olu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.
6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

Úřední věstník Evropské unie

Čistota: minimálně 97 %

(6)

CS

Charakteristika účinné látky

(5)

L 13/204

(1)

17.1.2017

(2)

2b12071

—

(3)

1-propan-1thiol

(4)

Složení doplňkové látky
1-propan-1-thiol

1-propan-1-thiol
Vyroben chemickou syn
tézou

Chemický vzorec: C3H8S
Číslo CAS 107-03-9
Číslo FLAVIS 12.071

Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 1-propan1-thiolu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.
Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.
6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

Úřední věstník Evropské unie

Čistota: minimálně 97 %

(6)

CS

Charakteristika účinné látky

(5)

17.1.2017

(1)

L 13/205

(2)

2b12088

—

(3)

diallylsulfid

(4)

Složení doplňkové látky
diallylsulfid

diallylsulfid
Vyroben chemickou syn
tézou

Chemický vzorec: C6H10S
Číslo CAS 592-88-1
Číslo FLAVIS 12.088

Metoda analýzy (1)
Pro stanovení diallylsul
fidu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.
Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.
6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

Úřední věstník Evropské unie

Čistota: minimálně 97 %

(6)

CS

Charakteristika účinné látky

(5)

L 13/206

(1)

17.1.2017

(2)

(3)

2b12118

—

2,4-dithiapen
tan

(4)

Složení doplňkové látky
2,4-dithiapentan

2,4-dithiapentan
Vyroben chemickou syn
tézou

Chemický vzorec: C3H8S2
Číslo CAS 1618-26-4
Číslo FLAVIS 12.118

Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 2,4-dithia
pentanu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.
Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.
6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

Úřední věstník Evropské unie

Čistota: minimálně 99 %

(6)

CS

Charakteristika účinné látky

(5)

17.1.2017

(1)

L 13/207

(2)

(3)

2b12168

—

2-methyl-2(methyldithio)
propanal

(4)

Složení doplňkové látky
2-methyl-2-(methyldithio)
propanal

2-methyl-2-(methyldithio)
propanal
Vyroben chemickou syn
tézou

Chemický
C5H10OS2

vzorec:

Číslo CAS 67952-60-7
Číslo FLAVIS 12.168

Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 2-methyl-2(methyldithio)propanalu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.
6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

Úřední věstník Evropské unie

Čistota: minimálně 95 %

(6)

CS

Charakteristika účinné látky

(5)

L 13/208

(1)

17.1.2017

(2)

(3)

2b12173

—

2-methylpro
pan-1-thiol

(4)

Složení doplňkové látky
2-methylpropan-1-thiol

(5)

(6)

Všechny
druhy zvířat

—

(7)

—

0,04

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

17.1.2017

(1)

Charakteristika účinné látky
2-methylpropan-1-thiol
Vyroben chemickou syn
tézou
Čistota: minimálně 97 %
Číslo CAS 513-44-0
Číslo FLAVIS 12.173
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 2-methyl
propan-1-thiolu v doplňk
ové látce a ve zchutňují
cích premixech.
Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

—

methylsulfi
nylmethan

Složení doplňkové látky
methylsulfinylmethan

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

Úřední věstník Evropské unie

3. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

Chemický vzorec: C4H10S

2b12175

CS

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

6. února
2027

Charakteristika účinné látky
methylsulfinylmethan
Vyroben chemickou syn
tézou

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

Čistota: minimálně 99 %
Chemický
C2H6OS

vzorec:

Číslo CAS 67-68-5

3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

Číslo FLAVIS 12.175
L 13/209

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

Metoda analýzy (1)
Pro stanovení methylsulfi
nylmethanu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech:
Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

CS

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.

—

propan-2thiol

Složení doplňkové látky
propan-2-thiol

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

2b12197

L 13/210

(1)

6. února
2027

Charakteristika účinné látky
propan-2-thiol
Vyroben chemickou syn
tézou

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

Čistota: minimálně 98 %
17.1.2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Chemický vzorec: C3H8S

(9)

3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

Číslo CAS 75-33-2
Číslo FLAVIS 12.197
Pro stanovení propan-2thiolu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech:

CS

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

Metoda analýzy (1)

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Úřední věstník Evropské unie

5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.
6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

2b15025

—

3,5-dimethyl1,2,4-trithio
lan

Složení doplňkové látky
3,5-dimethyl-1,2,4-tri
thiolan

17.1.2017

(1)

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

L 13/211

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

6. února
2027

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Charakteristika účinné látky

3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

3,5-dimethyl-1,2,4-tri
thiolan
Vyroben chemickou syn
tézou

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.

Příměsi: diethyltrisulfid,
dimethylbenzylkarbinol,
N,N-dimethyl-ethanthioa
mid,
4,6-dimethyl1,
2,3,5-tetracyklohexan, 3methyl-1,2,4-trithiolan, 2methyl-4-propyl 1,3-oxa
thian
Číslo CAS 23654-92-4
Číslo FLAVIS 15.025

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 3,5-dime
thyl-1,2,4-trithiolanu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech.
Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

2-methyl-4propyl-1,3oxathian

Složení doplňkové látky
2-methyl-4-propyl-1,3oxathian

Úřední věstník Evropské unie

5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.

Chemický vzorec: C4H8S3

—

CS

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

Čistota: minimálně 90 %

2b16030

(9)

L 13/212

(1)

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

17.1.2017

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

6. února
2027

(2)

(3)

(4)

(5)

Charakteristika účinné látky
2-methyl-4-propyl-1,3oxathian

Čistota: minimálně 98 %
Chemický
C8H16OS

vzorec:

Číslo CAS 67715-80-4
Číslo FLAVIS 16.030
Metoda analýzy (1)

Plynová chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

(8)

3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 0,05 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

(9)

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 0,05 mg/kg.
6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

Úřední věstník Evropské unie

Pro stanovení 2-methyl-4propyl-1,3-oxathianu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech.

(7)

CS

Vyroben chemickou syn
tézou

(6)

17.1.2017

(1)

(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

L 13/213

L 13/214

CS

Úřední věstník Evropské unie

17.1.2017

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/63
ze dne 14. prosince 2016
o povolení benzylalkoholu, 4-isopropylbenzylalkoholu, benzaldehydu, 4-isopropylbenzaldehydu,
salicylaldehydu, p-tolualdehydu, 2-methoxybenzaldehydu, kyseliny benzoové, benzyl-acetátu,
benzyl-butyrátu, benzyl-formiátu, benzyl-propanoátu, benzyl-hexanoátu, benzyl-isobutyrátu,
benzyl-isovalerátu, hexyl-salicylátu, benzyl-fenylacetátu, methyl-benzoátu, ethyl-benzoátu,
isopentyl-benzoátu, pentyl-salicylátu a isobutyl-benzoátu jako doplňkových látek pro všechny
druhy zvířat a veratraldehydu a kyseliny gallové jako doplňkových látek pro určité druhy zvířat
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Látky benzylalkohol, 4-isopropylbenzylalkohol, benzaldehyd, veratraldehyd, 4-isopropylbenzaldehyd, salicy
laldehyd, p-tolualdehyd, 2-methoxybenzaldehyd, kyselina benzoová, kyselina gallová, benzyl-acetát, benzylbutyrát, benzyl-formiát, benzyl-propanoát, benzyl-hexanoát, benzyl-isobutyrát, benzyl-isovalerát, hexyl-salicylát,
benzyl-fenylacetát, methyl-benzoát, ethyl-benzoát, isopentyl-benzoát, pentyl-salicylát a isobutyl-benzoát (dále jen
„dotčené látky“) byly v souladu se směrnicí 70/524/EHS povoleny bez časového omezení jako doplňkové látky
pro všechny druhy zvířat. Uvedené produkty byly v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně
zapsány do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkty. Látky veratraldehyd pro drůbež a ryby
a kyselina gallová pro ryby nebudou znovu povoleny, neboť byly žadatelem staženy.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána
žádost o přehodnocení benzylalkoholu, 4-isopropylbenzylalkoholu, benzaldehydu, 4-isopropylbenzaldehydu,
salicylaldehydu, p-tolualdehydu, 2-methoxybenzaldehydu, kyseliny benzoové, benzyl-acetátu, benzyl-butyrátu,
benzyl-formiátu, benzyl-propanoátu, benzyl-hexanoátu, benzyl-isobutyrátu, benzyl-isovalerátu, hexyl-salicylátu,
benzyl-fenylacetátu, methyl-benzoátu, ethyl-benzoátu, isopentyl-benzoátu, pentyl-salicylátu a isobutyl-benzoátu
jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a veratraldehydu a kyseliny gallové jako doplňkových látek pro
určité druhy zvířat. Žadatel požádal o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie doplňkových látek
„senzorické doplňkové látky“. Žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3
nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 13. června 2012 (3)
k závěru, že za navržených podmínek použití nemají dotčené látky nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské
zdraví nebo na životní prostředí. Úřad dále dospěl k závěru, že funkce dotčených látek v krmivech je podobná
jako jejich funkce v potravinách. Úřad již dříve usoudil, že v potravinách jsou dotčené látky účinné, neboť zvyšují
vůni nebo chuťovou kvalitu potravin. Proto lze tento závěr extrapolovat i na krmiva. Úřad nemohl dojít k závěru
o bezpečnosti dotčených látek ve vodě k napájení. Uvedené látky však lze používat v krmných směsích následně
podávaných s vodou.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2012;10(7):2785.
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(5)

Měly by být stanoveny omezení a podmínky, aby se umožnila lepší kontrola. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní
důvody nevyžadují stanovení maximálního obsahu, kromě kyseliny benzoové, a s ohledem na přehodnocení
provedené úřadem by měl být doporučený obsah uveden na označení doplňkové látky. Pokud je doporučený
obsah překročen, měly by být na označení premixů, krmných směsí a krmných surovin uvedeny určité
informace.

(6)

Úřad dospěl k závěru, že jelikož neexistují údaje, dotčené látky by měly být považovány za potenciálně
nebezpečné pro dýchací cesty, kůži a oči, za látky senzibilizující kůži a za zdraví škodlivé při požití. Proto by
měla být přijata vhodná ochranná opatření. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh
nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou
předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Posouzení dotčených látek prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES)
č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedených látek mělo být povoleno podle přílohy tohoto
nařízení.

(8)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení
dotčených látek, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na
plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny
„zchutňující látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

1.
Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené před 6. srpnem 2017 v souladu
s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2018
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2019
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.
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Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. prosince 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

17.1.2017

PŘÍLOHA

Minimální
obsah

Jméno drži
tele povo
lení

Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec,
popis, analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Maximální
stáří

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Maximální
obsah

mg účinné látky/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %

Jiná ustanovení

Konec plat
nosti povolení

(7)

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

CS

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

—

benzylalko
hol

Složení doplňkové látky
benzylalkohol
Charakteristika účinné látky
benzylalkohol
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 98 %
Chemický vzorec: C7H8O
Číslo CAS 100-51-6
Číslo FLAVIS 02.010
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení benzylalko
holu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech.

—

—

—

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 125 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 125 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 125 mg/kg.

L 13/217

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat
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2b02010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

4-isopropyl
benzylalko
hol

Složení doplňkové látky
4-isopropylbenzylalkohol
Charakteristika účinné látky
4-isopropylbenzylalkohol
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 97 %
Chemický vzorec: C10H14O
Číslo CAS 536-60-7
Číslo FLAVIS 02.039
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 4-isopropyl
benzylalkoholu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat
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6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/218

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

benzaldehyd

Složení doplňkové látky
benzaldehyd
Charakteristika účinné látky
benzaldehyd
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 98 %
Chemický vzorec: C7H6O
Číslo CAS 100-52-7
Číslo FLAVIS 05.013
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení benzalde
hydu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 25 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 25 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 25 mg/kg.

L 13/219

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat
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6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

veratralde
hyd

Složení doplňkové látky
veratraldehyd
Charakteristika účinné látky
veratraldehyd
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 95 %
Chemický vzorec: C9H10O3
Číslo CAS 120-14-9
Číslo FLAVIS 05.017
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení veratralde
hydu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat
kromě drů
beže a ryb
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6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/220

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

4-isopropyl
benzaldehyd

Složení doplňkové látky
4-isopropylbenzaldehyd
Charakteristika účinné látky
4-isopropylbenzaldehyd
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 95 %
Chemický vzorec: C10H12O
Číslo CAS 122-03-2
Číslo FLAVIS 05.022
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 4-isopropyl
benzaldehydu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.
L 13/221

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b05022

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

salicylalde
hyd

Složení doplňkové látky
salicylaldehyd
Charakteristika účinné látky
salicylaldehyd
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 95 %
Chemický vzorec: C7H6O2
Číslo CAS 90-02-8
Číslo FLAVIS 05.055
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení salicylalde
hydu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 1 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 1 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 1 mg/kg.

17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b05055

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/222

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

p-tolualde
hyd

Složení doplňkové látky
p-tolualdehyd

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

p-tolualdehyd

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

Vyroben chemickou synté
zou

3. Doporučený maximální
účinné látky je:

Charakteristika účinné látky

obsah

Čistota: minimálně 97 %

5 mg/kg kompletního krmiva
o obsahu vlhkosti 12 %.

Chemický vzorec: C8H8O

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

Číslo CAS 104-87-0
Číslo FLAVIS 05.029
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení p-tolualde
hydu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.
L 13/223

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b05029

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-methoxy
benzaldehyd

Složení doplňkové látky
2-methoxybenzaldehyd
Charakteristika účinné látky
2-methoxybenzaldehyd
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 97 %
Chemický vzorec: C8H8O2
Číslo CAS 135-02-4
Číslo FLAVIS 05.129
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení 2-methoxy
benzaldehydu v doplňkové
látce a ve zchutňujících
premixech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 1 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 1 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 1 mg/kg.

17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b05129

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/224

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

kyselina
benzoová

Složení doplňkové látky
kyselina benzoová

Všechny
druhy zvířat

—

—

125

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

Charakteristika účinné látky
kyselina
benzenkarboxy
lová, kyselina fenylkarboxy
lová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 99 %
Chemický vzorec: C7H6O2
Číslo CAS 65-85-0
Číslo FLAVIS 08.021
Maximální míra nečistot
Kyselina ftalová: ≤ 100 mg/
kg;
Bifenyl: ≤ 100 mg/kg

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b08021

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

3. Pro uživatele doplňkové látky
a premixů v krmivářských podni
cích se zavedou provozní postupy
a vhodná organizační opatření,
která budou řešit nebezpečí vyplý
vající z vdechnutí, dermálního
kontaktu a styku s očima. V pří
padě, že těmito postupy a opatře
ními nelze snížit dermální, inha
lační či oční expozici na přijatel
nou úroveň, používají se doplňk
ová látka a premixy s vhodnými
osobními ochrannými prostředky.
L 13/225

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Všechny
druhy zvířat
kromě ryb

—

(7)

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

6. února
2027

Metoda analýzy (1)

CS

Pro stanovení kyseliny ben
zoové v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

2b08080

—

Složení doplňkové látky
kyselina gallová
Charakteristika účinné látky
kyselina gallová
Vyrobena chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 95 %
Chemický vzorec: C7H6O5
Číslo CAS 149-91-7
Číslo FLAVIS 08.080
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny gal
lové v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech.

—

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 25 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 25 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 25 mg/kg.

17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

—

Úřední věstník Evropské unie

kyselina gal
lová

L 13/226

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

benzyl-ace
tát

Složení doplňkové látky
benzyl-acetát
Charakteristika účinné látky
benzyl-acetát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 98 %
Chemický vzorec: C9H10O2
Číslo CAS 140-11-4
Číslo FLAVIS 09.014
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení benzyl-ace
tátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 125 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 125 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 125 mg/kg.

L 13/227

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09014

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

benzyl-buty
rát

Složení doplňkové látky
benzyl-butyrát
Charakteristika účinné látky
benzyl-butyrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 98 %
Chemický vzorec: C11H14O2
Číslo CAS 103-37-7
Číslo FLAVIS 09.051
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení benzyl-buty
rátu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09051

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/228

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

benzyl-for
miát

Složení doplňkové látky
benzyl-formiát
Charakteristika účinné látky
benzyl-formiát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 95 %
Chemický vzorec: C8H8O2
Číslo CAS 104-57-4
Číslo FLAVIS 09.077
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení benzyl-for
miátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.
L 13/229

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09077

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

benzyl-pro
panoát

Složení doplňkové látky
benzyl-propanoát
Charakteristika účinné látky
benzyl-propanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 98 %
Chemický vzorec: C10H12O2
Číslo CAS 122-63-4
Číslo FLAVIS 09.132
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení benzyl-pro
panoátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 25 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

6. února
2027

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 25 mg/
kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 25 mg/kg.

17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09132

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

L 13/230

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

benzyl-hexa Složení doplňkové látky
noát
benzyl-hexanoát
Charakteristika účinné látky
benzyl-hexanoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 99 %
Chemický vzorec: C13H18O2
Číslo CAS 6938-45-0
Číslo FLAVIS 09.316
Metoda analýzy ( )
1

Pro stanovení benzyl-hexa
noátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální
účinné látky je:

obsah

6. února
2027

pro prasata a drůbež: 1 mg/kg
a pro ostatní druhy a kategorie:
1,5 mg/kg kompletního krmiva
o obsahu vlhkosti 12 %.
4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:
— 1 mg/kg pro prasata a drůbež;
— 1,5 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.“
L 13/231

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

2b09316

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

CS

5. „Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %:

L 13/232

(1)

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež;
— 1,5 mg/kg pro ostatní druhy
a kategorie.“

2b09426

—

benzyl-iso
butyrát

Složení doplňkové látky
benzyl-isobutyrát
Charakteristika účinné látky
benzyl-isobutyrát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 97 %
Chemický vzorec: C11H14O2

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
17.1.2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Číslo CAS 103-28-6

(9)

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

Číslo FLAVIS 09.426
Pro stanovení benzyl-isobu
tyrátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.

CS

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.

Metoda analýzy (1)

5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

—

benzyl-iso
valerát

Složení doplňkové látky
benzyl-isovalerát
Charakteristika účinné látky
benzyl-isovalerát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 98 %

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

2b09458

17.1.2017

(1)

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
L 13/233

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Chemický vzorec: C12H16O2

(9)

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

Číslo CAS 103-38-8
Metoda analýzy (1)

CS

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.

Číslo FLAVIS 09.458

5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

Pro stanovení benzyl-isova
lerátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

—

hexyl-salicy
lát

Složení doplňkové látky
hexyl-salicylát
Charakteristika účinné látky
hexyl-salicylát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 99 %

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

2b09581

L 13/234

(1)

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

17.1.2017

3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 1 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Chemický vzorec: C13H18O3

(9)

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

Číslo CAS 6259-76-3
Metoda analýzy (1)

CS

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 1 mg/kg“.

Číslo FLAVIS 09.581

5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 1 mg/kg.

Pro stanovení hexyl-salicy
látu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech.
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

—

benzyl-feny
lacetát

Složení doplňkové látky
benzyl-fenylacetát
Charakteristika účinné látky
benzyl-fenylacetát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 98 %

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

2b09705

17.1.2017

(1)

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
L 13/235

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Chemický vzorec: C15H14O2

(9)

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

Číslo CAS 102-16-9
Metoda analýzy (1)

CS

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.

Číslo FLAVIS 09.705

5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

Pro stanovení benzyl-feny
lacetátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

—

methyl-ben
zoát

Složení doplňkové látky
methyl-benzoát
Charakteristika účinné látky
methyl-benzoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 98 %

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

2b09725

L 13/236

(1)

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

17.1.2017

3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Chemický vzorec: C8H8O2

(8)

(9)

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

Číslo CAS 93-58-3
Metoda analýzy (1)

CS

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.

Číslo FLAVIS 09.725

5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

Pro stanovení methyl-ben
zoátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

—

ethyl-ben
zoát

Složení doplňkové látky
ethyl-benzoát
Charakteristika účinné látky
ethyl-benzoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 98 %

Všechny
druhy zvířat

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

2b09726

17.1.2017

(1)

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
L 13/237

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Chemický vzorec: C9H10O2

(9)

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

Číslo CAS 93-89-0
Metoda analýzy (1)

CS

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.

Číslo FLAVIS 09.726

5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

Pro stanovení ethyl-ben
zoátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

—

isopentylbenzoát

Složení doplňkové látky
isopentyl-benzoát
Charakteristika účinné látky
isopentyl-benzoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 98 %

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

2b09755

L 13/238

(1)

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

17.1.2017

3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Chemický vzorec: C12H16O2

(9)

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

Číslo CAS 94-46-2
Metoda analýzy (1)

CS

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“

Číslo FLAVIS 09.755

5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

Pro stanovení isopentylbenzoátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

—

pentyl-sali
cylát

Složení doplňkové látky
pentyl-salicylát
Charakteristika účinné látky
pentyl-salicylát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 95 %

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

2b09762

17.1.2017

(1)

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 1 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.
L 13/239

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Chemický vzorec: C12H16O3

(9)

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:

Číslo CAS 2050-08-0
Metoda analýzy (1)

CS

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 1 mg/kg“.

Číslo FLAVIS 09.762

5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 1 mg/kg.

Pro stanovení pentyl-salicy
látu v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech.
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

—

isobutylbenzoát

Složení doplňkové látky
isobutyl-benzoát
Charakteristika účinné látky
isobutyl-benzoát
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: minimálně 98 %

Všechny
druhy zvířat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

2b09757

L 13/240

(1)

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

17.1.2017

3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 5 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

(2)

(3)

(4)

Chemický vzorec: C11H14O2
Číslo CAS 120-50-3
Číslo FLAVIS 09.757
Pro stanovení isobutyl-ben
zoátu v doplňkové látce
a ve zchutňujících premi
xech.
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s „retention time locking“
(GC/MS/RTL).

(6)

(7)

(8)

4. Na označení doplňkové látky musí
být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí být
uveden název funkční skupiny,
identifikační číslo, název a přidané
množství účinné látky, je-li pře
kročen níže uvedený obsah účinné
látky v kompletním krmivu o ob
sahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo sní
žit na minimum, musí být doplňk
ová látka a premixy používány
s osobními ochrannými pro
středky včetně bezpečnostních
brýlí a rukavic.

(9)

CS

Metoda analýzy (1)

(5)

17.1.2017

(1)

(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/64
ze dne 14. prosince 2016
o povolení amonné soli kyseliny glycyrrhizové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Amonná sůl kyseliny glycyrrhizové byla v souladu se směrnicí 70/524/EHS povolena bez časového omezení jako
doplňková látka pro všechny druhy zvířat. Uvedený produkt byl v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES)
č. 1831/2003 následně zapsán do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána
žádost o přehodnocení amonné soli kyseliny glycyrrhizové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat.
Žadatel požádal o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové
látky“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES)
č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 11. prosince 2014 (3)
k závěru, že amonná sůl kyseliny glycyrrhizové nemá za navrhovaných podmínek použití v krmivech nepříznivé
účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví ani na životní prostředí. Úřad dále dospěl k závěru, že funkce amonné soli
kyseliny glycyrrhizové v krmivech je podobná jako její funkce v potravinách. Úřad již dříve dospěl k závěru, že
u potravin je amonná sůl kyseliny glycyrrhizové účinná tím, že zlepšuje jejich vůni nebo chuťové kvality. Úřad
nemohl dojít k závěru o bezpečnosti amonné soli kyseliny glycyrrhizové používané ve vodě k napájení.
Uvedenou doplňkovou látku však lze používat v krmných směsích následně podávaných s vodou.

(5)

Měly by být stanoveny omezení a podmínky, aby se umožnila lepší kontrola. Z praktických důvodů a s ohledem
na přehodnocení provedené úřadem by měl být stanoven maximální doporučený obsah. Pokud je doporučený
obsah doplňkové látky v kompletním krmivu překročen, mělo by být na označení premixů, krmných směsí
a krmných surovin uvedeno identifikační číslo doplňkové látky, její název a přidané množství.

(6)

Úřad dospěl k závěru, že jelikož neexistují údaje o bezpečnosti uživatelů, měla by se amonná sůl kyseliny glycyrr
hizové považovat za látku dráždivou pro kůži, oči a dýchací cesty a za látku senzibilizující kůži. Proto by měla
být přijata vhodná ochranná opatření. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje
za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila
referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Posouzení amonné soli kyseliny glycyrrhizové prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5
nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedené látky mělo být povoleno podle přílohy
tohoto nařízení.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2015;13(1):3971.
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(8)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení
amonné soli kyseliny glycyrrhizové, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám
umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z příslušného povolení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Povolení
Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny
„zchutňující látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
Článek 2
Přechodná opatření
1.
Látka uvedená v příloze a premixy obsahující tuto látku, vyrobené a označené před 6. srpna 2017 v souladu
s pravidly platnými před 6. února 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
2.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené před 6. února 2018
v souladu s pravidly platnými před 6. února 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené před 6. února 2019
v souladu s pravidly platnými před 6. února 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. prosince 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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PŘÍLOHA

Jméno držitele
povolení

Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec,
popis, analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Minimální
obsah
Maximální
stáří

Maximální
obsah

mg účinné látky/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %

Jiná ustanovení

Konec plat
nosti povolení
CS

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

2b16060

—

Složení doplňkové látky
amonná sůl kyseliny gly
cyrrhizové
Charakteristika účinné látky
amonná sůl kyseliny gly
cyrrhizové
Získaná extrakcí
rodu Glycyrrhiza

druhů

Čistota: min. 98–100 %
(v sušině)
Chemický
C42H65O16

vzorec:

Číslo CAS 53956-04-0
Číslo FLAVIS: 16.060
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení amonné soli
kyseliny
glycyrrhizové
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Na označení doplňkové látky
musí být uvedeno:
„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním
krmivu o obsahu vlhkosti 12 %:

6. února
2027

— 0,3 mg/kg pro výkrm kuřat
a nosnice;
— 1 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.“
4. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí
být uveden název funkční sku
piny, identifikační číslo, název
a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený ob
sah účinné látky v kompletním
krmivu o obsahu vlhkosti 12 %:
— 0,3 mg/kg pro výkrm kuřat
a nosnice;

17.1.2017

Evropský lékopis 6.0, me
toda 01/2008: 1772.

Všechny
druhy zvířat

Úřední věstník Evropské unie

amonná sůl
kyseliny gly
cyrrhizové

Úřední věstník Evropské unie

(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

CS

5. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající z vde
chnutí, zasažení kůže nebo zasa
žení očí. Pokud prostřednictvím
těchto postupů a opatření ne
bude možné uvedená rizika od
stranit nebo snížit na minimum,
musí být doplňková látka a pre
mixy používány s osobními
ochrannými prostředky včetně
prostředků k ochraně dýchacích
cest, bezpečnostních brýlí a ruka
vic.

17.1.2017

— 1 mg/kg pro všechny ostatní
druhy a kategorie.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/65
ze dne 14. prosince 2016
týkající se povolení 1-isopropyl-4-methylbenzenu, pin-2(10)-enu, pin-2(3)-enu, β-karyofylenu,
kamfenu, 1-isopropenyl-4-methylbenzenu, δ-3-karenu a d-limonenu jako doplňkových látek pro
všechny druhy zvířat
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Látky 1-isopropyl-4-methylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, β-karyofylen, kamfen, 1-isopropenyl-4methylbenzen, δ-3-karen a d-limonen byly v souladu se směrnicí 70/524/EHS povoleny bez časového omezení
jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Uvedené produkty byly v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES)
č. 1831/2003 následně zapsány do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkty.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána
žádost o přehodnocení 1-isopropyl-4-methylbenzenu, pin-2(10)-enu, pin-2(3)-enu, β-karyofylenu, kamfenu, 1isopropenyl-4-methylbenzenu, δ-3-karenu a d-limonenu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat.
Žadatel požádal o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové
látky“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES)
č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svých stanoviscích (3) ze dne 10. března 2015
a ze dne 1. prosince 2015 k závěru, že 1-isopropyl-4-methylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, β-karyofylen,
kamfen, 1-isopropenyl-4-methylbenzen, δ-3-karen a d-limonen nemají za navrhovaných podmínek použití
v krmivu nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí. Úřad dále dospěl k závěru,
že funkce 1-isopropyl-4-methylbenzenu, pin-2(10)-enu, pin-2(3)-enu, β-karyofylenu, kamfenu, 1-isopropenyl-4methylbenzenu, δ-3-karenu a d-limonenu v krmivech je podobná jako jejich funkce v potravinách. Úřad již dříve
dospěl k závěru, že u potravin jsou 1-isopropyl-4-methylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, β-karyofylen, kamfen,
1-isopropenyl-4-methylbenzen, δ-3-karen a d-limonen účinné tím, že zlepšují jejich vůni nebo chuťové kvality.
Úřad nebyl schopen učinit závěr o bezpečnosti pro pin-2(3)-en, pin-2(10)-en, δ-3-karen, β-karyofylen a kamfen
používané ve vodě k napájení. Úřad dospěl k závěru, že v případě d-limonenu, 1-isopropyl-4-methylbenzenu a 1isopropenyl-4-methylbenzenu neumožňuje absence bezpečnostního rozpětí souběžné podávání v krmivu a ve
vodě. Uvedené doplňkové látky však lze používat v krmných směsích následně podávaných s vodou.

(5)

Měly by být stanoveny omezení a podmínky, aby se umožnila lepší kontrola. Z praktických důvodů a s ohledem
na přehodnocení provedené úřadem by měl být pro každou z uvedených látek stanoven maximální doporučený
obsah. Pokud je doporučený obsah doplňkové látky v kompletním krmivu překročen, mělo by být na označení
premixů, krmných směsí a krmných surovin uvedeno identifikační číslo doplňkové látky, její název a přidané
množství.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2015;13(3):4053 a EFSA Journal 2016;14(1):4339.
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(6)

Úřad dospěl k závěru, že jelikož neexistují údaje o bezpečnosti uživatelů, 1-isopropyl-4-methylbenzen, pin-2(10)en, pin-2(3)-en, β-karyofylen, kamfen, 1-isopropenyl-4-methylbenzen, δ-3-karen a d-limonen by se měly
považovat za látky dráždivé pro kůži, oči a dýchací cesty a za látky senzibilizující kůži. Proto by měla být přijata
vhodná ochranná opatření. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné.
Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční
laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Posouzení dotčených látek prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES)
č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedených látek mělo být povoleno podle přílohy tohoto
nařízení.

(8)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení 1isopropyl-4-methylbenzenu, pin-2(10)-enu, pin-2(3)-enu, β-karyofylenu, kamfenu, 1-isopropenyl-4-methyl
benzenu, δ-3-karenu a d-limonenu, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám
umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Povolení
Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny
„zchutňující látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2
Přechodná opatření
1.
Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené před 6. srpnem 2017 v souladu
s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
2.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2018
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2019
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

L 13/248

CS

Úřední věstník Evropské unie

17.1.2017

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. prosince 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

17.1.2017

PŘÍLOHA

Maximální
obsah

Minimální
obsah

Jméno drži
tele povolení

Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec, popis,
analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Maximální
stáří

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

mg účinné látky/kg komplet
ního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %

Jiná ustanovení

Konec plat
nosti povo
lení

(7)

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva musí
zapracovat ve formě premixu.

6. února
2027

CS

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

—

1-isopropyl4-methyl
benzen

Složení doplňkové látky
1-isopropyl-4-methylbenzen

Všechny
druhy zví
řat

—

—

—

1-isopropyl-4-methylbenzen

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

Vyroben chemickou synté
zou

3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:

Charakteristika účinné látky

Čistota: min. 97 %
C10H14
č. CAS: 99¬87-6
č. FLAVIS: 01.002
Metody analýzy (1)

Úřední věstník Evropské unie

2b01002

pro kočky: 14 mg/kg a pro ostatní
druhy a kategorie: 25 mg/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.
4. Na štítku doplňkové látky musí být
uvedeny tyto údaje:

Pro stanovení 1-isopropyl-4methylbenzenu v doplňkové
látce a ve zchutňujících pre
mixech:

„Doporučený
maximální
obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

— 25 mg/kg pro ostatní druhy a ka
tegorie.“

— 14 mg/kg pro kočky,

L 13/249

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

CS

5. Na označení premixů, krmných suro
vin a krmných směsí musí být uve
dena funkční skupina, identifikační čí
slo, název a přidané množství účinné
látky, pokud je překročen tento obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:

L 13/250

(1)

— 14 mg/kg pro kočky;
— 25 mg/kg pro ostatní druhy a ka
tegorie.

2b01003

—

Pin-2(10)-en

Složení doplňkové látky
Pin-2(10)-en
Charakteristika účinné látky
Pin-2(10)-en
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C10H16

Všechny
druhy zví
řat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí
zapracovat ve formě premixu.

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivář
ských podniků stanovit provozní po
stupy a organizační opatření, která
budou řešit případná rizika vyplýva
jící z vdechnutí, zasažení kůže nebo
zasažení očí. V případě, že těmito po
stupy a opatřeními nelze uvedená ri
zika vyloučit nebo snížit na mini
mum, musí se doplňková látka a pre
mixy používat s osobními ochran
nými prostředky, včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je 5 mg/kg kompletního krmiva
o obsahu vlhkosti 12 %.
17.1.2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

č. CAS: 127-91-3

(9)

4. Na štítku doplňkové látky musí být
uvedeny tyto údaje:

č. FLAVIS: 01.003
Pro stanovení pin-2(10)-enu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

CS

„Doporučený
maximální
obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

Metoda analýzy (1)

5. Na označení premixů, krmných suro
vin a krmných směsí musí být uve
dena funkční skupina, identifikační čí
slo, název a přidané množství účinné
látky, pokud je překročen tento obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

—

Pin-2(3)-en

Složení doplňkové látky
Pin-2(3)-en
Charakteristika účinné látky
Pin-2(3)-en

Všechny
druhy zví
řat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí
zapracovat ve formě premixu.

Úřední věstník Evropské unie

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivář
ských podniků stanovit provozní po
stupy a organizační opatření, která
budou řešit případná rizika vyplýva
jící z vdechnutí, zasažení kůže nebo
zasažení očí. V případě, že těmito po
stupy a opatřeními nelze uvedená ri
zika vyloučit nebo snížit na mini
mum, musí se doplňková látka a pre
mixy používat s osobními ochran
nými prostředky, včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

2b01004

17.1.2017

(1)

6. února
2027

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

L 13/251

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Vyroben chemickou synté
zou

3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je 5 mg/kg kompletního krmiva
o obsahu vlhkosti 12 %.

Čistota: min. 97 %
č. CAS: 80-56-8

„Doporučený
maximální
obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

č. FLAVIS: 01.004
Metoda analýzy (1)

5. Na označení premixů, krmných suro
vin a krmných směsí musí být uve
dena funkční skupina, identifikační čí
slo, název a přidané množství účinné
látky, pokud je překročen tento obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg

Pro stanovení pin-2(3)-enu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

β-karyofylen

Složení doplňkové látky
β-karyofylen

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivář
ských podniků stanovit provozní po
stupy a organizační opatření, která
budou řešit případná rizika vyplýva
jící z vdechnutí, zasažení kůže nebo
zasažení očí. V případě, že těmito po
stupy a opatřeními nelze uvedená ri
zika vyloučit nebo snížit na mini
mum, musí se doplňková látka a pre
mixy používat s osobními ochran
nými prostředky, včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

Všechny
druhy zví
řat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí
zapracovat ve formě premixu.

Úřední věstník Evropské unie

—

CS

4. Na štítku doplňkové látky musí být
uvedeny tyto údaje:

Chemický vzorec: C10H16

2b01007

(9)

L 13/252

(1)

6. února
2027

17.1.2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Charakteristika účinné látky

(9)

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

β-karyofylen
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 80 %
Chemický vzorec: C15H24

CS

3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je 5 mg/kg kompletního krmiva
o obsahu vlhkosti 12 %.
4. Na štítku doplňkové látky musí být
uvedeny tyto údaje:

č. CAS: 87-44-5

„Doporučený
maximální
obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

č. FLAVIS: 01.007
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení β-karyofylenu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

Úřední věstník Evropské unie

5. Na označení premixů, krmných suro
vin a krmných směsí musí být uve
dena funkční skupina, identifikační čí
slo, název a přidané množství účinné
látky, pokud je překročen tento obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivář
ských podniků stanovit provozní po
stupy a organizační opatření, která
budou řešit případná rizika vyplýva
jící z vdechnutí, zasažení kůže nebo
zasažení očí. V případě, že těmito po
stupy a opatřeními nelze uvedená ri
zika vyloučit nebo snížit na mini
mum, musí se doplňková látka a pre
mixy používat s osobními ochran
nými prostředky, včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

2b01009

—

Kamfen

Složení doplňkové látky
Kamfen

17.1.2017

(1)

Všechny
druhy zví
řat

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí
zapracovat ve formě premixu.

6. února
2027
L 13/253

(2)

(3)

(4)

Charakteristika účinné látky
Kamfen
Vyroben chemickou synté
zou
Chemický vzorec: C10H16
č. CAS: 79-92-5
č. FLAVIS: 01.009
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kamfenu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

(7)

(8)

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je 5 mg/kg kompletního krmiva
o obsahu vlhkosti 12 %.

(9)

4. Na štítku doplňkové látky musí být
uvedeny tyto údaje:
„Doporučený
maximální
obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“
5. Na označení premixů, krmných suro
vin a krmných směsí musí být uve
dena funkční skupina, identifikační čí
slo, název a přidané množství účinné
látky, pokud je překročen tento obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg
6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivář
ských podniků stanovit provozní po
stupy a organizační opatření, která
budou řešit případná rizika vyplýva
jící z vdechnutí, zasažení kůže nebo
zasažení očí. V případě, že těmito po
stupy a opatřeními nelze uvedená ri
zika vyloučit nebo snížit na mini
mum, musí se doplňková látka a pre
mixy používat s osobními ochran
nými prostředky, včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

Úřední věstník Evropské unie

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

(6)

CS

Čistota: min. 80 %

(5)

L 13/254

(1)

17.1.2017

(2)

(3)

2b01010

—

1-isoprope
nyl-4-me
thylbenzen

(4)

Složení doplňkové látky
1-isopropenyl-4-methylben
zen

(5)

(6)

Všechny
druhy zví
řat

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Doplňková látka se do krmiva musí
zapracovat ve formě premixu.

6. února
2027

1-isopropenyl-4-methylben
zen

3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je:

Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 97 %
Chemický vzorec: C10H12
č. CAS: 1195-32-0
č. FLAVIS: 01.010
Pro stanovení 1-isopropenyl4-methylbenzenu v doplňk
ové látce a ve zchutňujících
premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

pro prasata a drůbež: 1 mg/kg a pro
ostatní druhy a kategorie: 1,5 mg/kg
kompletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.
4. Na štítku doplňkové látky musí být
uvedeny tyto údaje:
„Doporučený
maximální
obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:
— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,
— 1,5 mg/kg pro ostatní druhy a ka
tegorie.“
5. Na označení premixů, krmných suro
vin a krmných směsí musí být uve
dena funkční skupina, identifikační čí
slo, název a přidané množství účinné
látky, pokud je překročen tento obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %:

Úřední věstník Evropské unie

Metoda analýzy (1)

CS

Charakteristika účinné látky

2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.

17.1.2017

(1)

— 1 mg/kg pro prasata a drůbež,
— 1,5 mg/kg pro ostatní druhy a ka
tegorie.

L 13/255

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

δ-3-karen

Složení doplňkové látky
δ-3-karen
Charakteristika účinné látky
δ-3-karen
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 92 %
Chemický vzorec: C10H16
č. CAS: 13466-78-9
č. FLAVIS: 01.029
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení δ-3-karenu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí
zapracovat ve formě premixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je 5 mg/kg kompletního krmiva
o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

4. Na štítku doplňkové látky musí být
uvedeny tyto údaje:
„Doporučený
maximální
obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“
5. Na označení premixů, krmných suro
vin a krmných směsí musí být uve
dena funkční skupina, identifikační čí
slo, název a přidané množství účinné
látky, pokud je překročen tento obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 5 mg/kg
17.1.2017

Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zví
řat

Úřední věstník Evropské unie

2b01029

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivář
ských podniků stanovit provozní po
stupy a organizační opatření, která
budou řešit případná rizika vyplýva
jící z vdechnutí, zasažení kůže nebo
zasažení očí. V případě, že těmito po
stupy a opatřeními nelze uvedená ri
zika vyloučit nebo snížit na mini
mum, musí se doplňková látka a pre
mixy používat s osobními ochran
nými prostředky, včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

L 13/256

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

d-limonen

Složení doplňkové látky
d-limonen
Charakteristika účinné látky
d-limonen
Vyroben chemickou synté
zou
Čistota: min. 96 %
Chemický vzorec: C10H16
č. CAS: 5989-27-5
č. FLAVIS: 01.045
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení d-limonenu
v doplňkové látce a ve
zchutňujících premixech:
Plynová
chromatografie/
hmotnostní spektrometrie
s retention time locking
(GC/MS/RTL).

Všechny
druhy zví
řat s výjim
kou samců
potkanů

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva musí
zapracovat ve formě premixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uvedeny
podmínky skladování a stability.
3. Doporučený maximální obsah účinné
látky je 25 mg/kg kompletního
krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6. února
2027

Úřední věstník Evropské unie

2b01045

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivář
ských podniků stanovit provozní po
stupy a organizační opatření, která
budou řešit případná rizika vyplýva
jící z vdechnutí, zasažení kůže nebo
zasažení očí. V případě, že těmito po
stupy a opatřeními nelze uvedená ri
zika vyloučit nebo snížit na mini
mum, musí se doplňková látka a pre
mixy používat s osobními ochran
nými prostředky, včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

17.1.2017

(1)

4. Na štítku doplňkové látky musí být
uvedeny tyto údaje:
„Doporučený
maximální
obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 25 mg/kg.“
5. Na označení premixů, krmných suro
vin a krmných směsí musí být uve
dena funkční skupina, identifikační čí
slo, název a přidané množství účinné
látky, pokud je překročen tento obsah
účinné látky v kompletním krmivu
o obsahu vlhkosti 12 %: 25 mg/kg
L 13/257

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

CS

6. Pro uživatele doplňkových látek a pre
mixů musí provozovatelé krmivář
ských podniků stanovit provozní po
stupy a organizační opatření, která
budou řešit případná rizika vyplýva
jící z vdechnutí, zasažení kůže nebo
zasažení očí. V případě, že těmito po
stupy a opatřeními nelze uvedená ri
zika vyloučit nebo snížit na mini
mum, musí se doplňková látka a pre
mixy používat s osobními ochran
nými prostředky, včetně prostředků
k ochraně dýchacích cest, bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

(9)

L 13/258

(1)

(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/66
ze dne 14. prosince 2016
o povolení kyseliny tříslové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Kyselina tříslová byla povolena bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňková látka
pro použití u všech druhů zvířat. Uvedený produkt byl v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003
následně zapsán do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána
žádost o přehodnocení kyseliny tříslové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Žadatel požádal
o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“. Žádost byla
podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 11. září 2014 (3)
k závěru, že za navržených podmínek použití v krmivu nemá dotčená látka nepříznivé účinky na zdraví zvířat,
lidské zdraví nebo na životní prostředí. Úřad dále dospěl k závěru, že funkce kyseliny tříslové v krmivech je
podobná jako její funkce v potravinách. Úřad již dříve usoudil, že v potravinách je kyselina tříslová účinná, neboť
zvyšuje vůni nebo chuťovou kvalitu potravin. Proto lze tento závěr extrapolovat i na krmiva.

(5)

V zájmu lepší kontroly by měly být stanoveny určité podmínky a omezení. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní
důvody nevyžadují stanovení maximálního obsahu, a s ohledem na přehodnocení provedené úřadem by na
označení doplňkové látky měl být uveden doporučený obsah. Je-li tento obsah překročen, měly by být na
označení premixů, krmných směsí a krmných surovin uvedeny určité informace.

(6)

Úřad dospěl k závěru, že jelikož neexistují údaje o bezpečnosti uživatelů, měla by se kyselina tříslová považovat
za látku potenciálně nebezpečnou pro dýchací cesty, kůži, oči a sliznice. Měla by proto být přijata vhodná
ochranná opatření. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také
ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř
zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Posouzení dotčené látky prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003
jsou splněny. Proto by používání kyseliny tříslové mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(8)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení
kyseliny tříslové, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na
splnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech(Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2014; 12(10):3828.
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Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Povolení
Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny
„zchutňující látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
Článek 2
Přechodná opatření
1.
Látka uvedená v příloze a premixy obsahující tuto látku, vyrobené a označené před 6. srpnem 2017 v souladu
s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
2.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2018
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3.
Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2019
v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících
zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. prosince 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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PŘÍLOHA

Jméno drži
tele povo
lení

Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec, popis,
analytická metoda

Druh nebo
kategorie
zvířat

Minimální
obsah
Maximální
stáří

Maximální
obsah

mg účinné látky/kg komplet
ního krmiva o obsahu vlhkosti
12 %.

Jiná ustanovení

Konec plat
nosti povolení
CS

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

2b16080

—

kyselina tří
slová

Složení doplňkové látky

Charakteristika účinné látky
kyselina tříslová
Vyrobená extrakcí z různých
rostlin.
Čistota: nejméně 93 % v su
šině
Chemický vzorec: C76H52O46
Číslo CAS 72401-53-7
FLAVIS 16.080
Metoda analýzy (1)
Pro stanovení kyseliny tří
slové v doplňkové látce:
kvalitativní
kolorimetrické
nebo srážecí testy (Ph. Eur.,
6. vydání, monografie 1477)
a kvantitativní gravimetrická
metoda (monografie FAO
JECFA – kyselina tříslová).

—

—

—

1. Doplňková látka se do krmiva
musí zapracovat ve formě pre
mixu.
2. V návodu pro použití doplňkové
látky a premixu musí být uve
deny podmínky skladování a sta
bility.
3. Doporučený maximální obsah
účinné látky je: 15 mg/kg kom
pletního krmiva o obsahu
vlhkosti 12 %.
4. Na označení doplňkové látky
musí být uvedeno:

6. února
2027
Úřední věstník Evropské unie

kyselina tříslová

Všechny
druhy zvířat

„Doporučený maximální obsah
účinné látky v kompletním
krmivu o obsahu vlhkosti 12 %:
15 mg/kg.“
5. Na označení premixů, krmných
surovin a krmných směsí musí
být uveden název funkční sku
piny, identifikační číslo, název
a přidané množství účinné látky,
je-li překročen níže uvedený ob
sah účinné látky v kompletním
krmivu o obsahu vlhkosti 12 %:
15 mg/kg.
L 13/261
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vysokoúčinná
kapalinová
chromatografie na reverzní
fázi s UV detekcí (RP-HPLCUV).

6. Pro uživatele doplňkových látek
a premixů musí provozovatelé
krmivářských podniků stanovit
provozní postupy a organizační
opatření, která budou řešit pří
padná rizika vyplývající ze zasa
žení kůže nebo zasažení očí. Po
kud prostřednictvím těchto po
stupů a opatření nebude možné
uvedená rizika odstranit nebo
snížit na minimum, musí být
doplňková látka a premixy pou
žívány s osobními ochrannými
prostředky včetně bezpečnost
ních brýlí a rukavic.

L 13/262

Pro stanovení kyseliny tří
slové (jako kyseliny gallové)
ve zchutňujících premixech:

(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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