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EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA
Komisjoni direktiiv 2003/7/EÜ,
24. jaanuar 2003,
millega muudetakse söötades kantaksantiini lubamise tingimusi kooskõlas nõukogu direktiiviga
70/524/EMÜ
(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi
70/524/EMÜ söödalisandite kohta, (1) viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1756/2002 (2), eriti selle artiklit 9r,
ning arvestades järgmist:
(1)

Direktiivi 70/524/EMÜ alusel lubatakse kantaksantiini
teatavatel tingimustel söötadele lisada.

(2)

1997. aastal jõudis toidu teaduskomitee järeldusele, et
kantaksantiini aktsepteeritavaks päevadoosiks inimestele
võib määrata 0,03 mg/kg kehakaalust.

(3)

Silmas pidades toidu teaduskomitee aktsepteeritava
päevadoosi läbivaatamist, vaatas söötade teaduskomitee
tarbijaohutuse tagamiseks läbi kantaksantiini tasemed
lõheliste, broilerite ja munevate kanade söötades.
Söötade teaduskomitee on määranud, et tarbijaohutuse
tagab, kui kantaksantiini lubatud piirkontsentratsiooniks
seada 25 mg/kg lõheliste ja broilerite ning 8 mg/kg
munevate kanade puhul.

(4)

Kehtivaid kantaksantiini määrasid tuleb muuta tarbijate
tervise paremaks kaitsmiseks.

(5)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas
toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 2
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. septembriks 2003. Liikmesriigid
teatavad nendest viivitamata komisjonile.
Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. detsembrist
2003.
Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad
nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise
korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi
näevad ette liikmesriigid.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike
õigusnormide teksti.

Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Ühenduste Teatajas.

Brüssel, 24. jaanuar 2003

Artikkel 1

Komisjoni nimel

Kantaksantiini (E 161 g) söötades lubamise tingimusi on
muudetud kooskõlas käesoleva direktiivi lisa andmetega:

komisjoni liige

(1) EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1.
(2) EÜT L 265, 3.10.2002, lk 1.
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LISA

EÜ nr

Söödalisand

Keemiline
valem,
kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Maksimumvanus

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissööda kohta

ET

Värvained sh pigmendid
1. Karotinoidid ja ksantofüllid
E161 g

Kantaksantiin

C40H5202

Kodulinnud, välja arvatud
munevad kanad

—

—

Munevad kanad

—

Kantaksantiini segu muude karotenoidide
ja ksantofüllidega on lubatud, tingimusel
et segu lõplik kontsentratsioon täissöödas
ei ületa 80 mg/kg.

Piiramata tähtajaks

8

Kantaksantiini segu muude karotenoidide
ja ksantofüllidega on lubatud, tingimusel
et segu lõplik kontsentratsioon täissöödas
ei ületa 80 mg/kg.

Piiramata tähtajaks

—

—

25

Lubatud kasutada alates 6 kuu vanusest
Kantaksantiini segu astaksantiiniga on
lubatud, tingimusel et segu lõplik kontsentratsioon täissöödas ei ületa 100 mg/kg.

Piiramata tähtajaks

Koerad, kassid ja dekoratiivkalad

—

—

—

—

Piiramata tähtajaks

Kõik loomaliigid ja -kategooriad, välja arvatud
koerad ja kassid

—

—

—

Lubatud ainult sellistes loomasöötades,
mis on töödeldud:
i) toidujäätmetest või
ii) muudest baasainetest, välja arvatud
teravili ja maniokijahu, mis on tehnilise
ettevalmistamise käigus denatureeritud
või värvitud nende ainete abil, et
tagada töötlemise ajal vajalik eristamine

Piiramata tähtajaks

Koerad

—

—

—

Piiramata tähtajaks

Kassid

—

—

—

Piiramata tähtajaks

03/38. kd

Lõhe, forell

Euroopa Liidu Teataja

3. Toiduainetele värvi andmiseks ühenduse eeskirjadega lubatud pigmendid,
välja arvatud patentsinine V, happeline briljantroheline BS, ja kantaksantiin

25

Söödalisand

3.1. Ühenduse eeskirjadega toiduainete
värvimiseks lubatud kantaksantiin

Keemiline
valem,
kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Maksimumvanus

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissööda kohta

—

—

—

Lubatud ainult sellistes loomasöötades,
mis on töödeldud:
i) toidujäätmetest või
ii) muudest baasainetest, välja arvatud
teravili ja maniokijahu, mis on tehnilise
ettevalmistamise käigus denatureeritud
või värvitud nende ainete abil, et
tagada töötlemise ajal vajalik eristamine

Piiramata tähtajaks

Koerad

—

—

—

—

Piiramata tähtajaks

Kassid

—

—

—

—

Piiramata tähtajaks

Kodulinnud, välja arvatud
munevad kanad, lõhe,
forell

25

Lubatud ainult sellistes loomasöötades,
mis on töödeldud:
i) toidujäätmetest või
ii) muudest baasainetest, välja arvatud
teravili ja maniokijahu, mis on tehnilise
ettevalmistamise käigus denatureeritud
või värvitud nende ainete abil, et
tagada töötlemise ajal vajalik eristamine

Piiramata tähtajaks

Munevad kanad

8

Lubatud ainult sellistes loomasöötades,
mis on töödeldud:
i) toidujäätmetest või
ii) muudest baasainetest, välja arvatud
teravili ja maniokijahu, mis on tehnilise
ettevalmistamise käigus denatureeritud
või värvitud nende ainete abil, et
tagada töötlemise ajal vajalik eristamine

Piiramata tähtajaks

ET

Kõik loomaliigid ja -kategooriad, välja arvatud
kodulinnud, lõhe, forell,
koerad ja kassid
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