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SMĚRNICE KOMISE 2003/104/ES
ze dne 12. listopadu 2003
o povolení isopropylesteru hydroxyanalogu methioninu
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na směrnici Rady 82/471/EHS ze dne
30. června 1982 o určitých produktech používaných ve
výživě
zvířat (1),
naposledy
pozměněnou
směrnicí
1999/20/ES (2), a zejména na článek 6 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:

Článek 2
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 20. května 2004. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto
právních předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními
této směrnice a uvedenými právními předpisy.

(1)

Směrnice 82/471/EHS stanoví, že změny přílohy v souvislosti s vývojem vědeckotechnických poznatků se přijímají postupem podle článku 13.

2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské
státy

(2)

Byla podána žádost o povolení pro isopropylester
hydroxyanalog methioninu, který patří do skupiny „analogů aminokyselin“ uvedené v příloze směrnice
82/471/EHS.

3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení
vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti
působnosti této směrnice.

(3)

Vědecký výbor pro výživu zvířat zaujal dne
25. dubna 2003 stanovisko k používání tohoto
produktu v krmivech, v němž dospěl k závěru, že
isopropylester hydroxyanalogu methioninu nepředstavuje nebezpečí pro zdraví lidí a zvířat ani pro životní
prostředí.

(4)

(5)

Vyhodnocení žádosti o povolení isopropylesteru
hydroxyanalogu methioninu ukazuje, že tento produkt
za podmínek stanovených v příloze této směrnice
splňuje požadavky uvedené v čl. 6 odst. 2 směrnice
82/471/EHS. Tento produkt by proto měl být povolen.

Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4
Tato směrnice je určena členským státům.

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem
Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat;
V Bruselu dne 12. listopadu 2003.

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Za Komisi

Příloha směrnice 82/471/EHS se mění v souladu s přílohou
této směrnice.

David BYRNE

(1) Úř. věst. L 213, 21.7.1982, s. 8.
(2) Úř. věst. L 80, 23.3.1999, s. 20.
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03/sv. 40

PŘÍLOHA
V příloze směrnice 82/471/EHS se do seznamu analogů aminokyselin vkládá nová položka „4.1 Analogy methioninu“, která zní:

Název produktu

„4.1 Analogy methioninu

4.1.3 isopropylester
hydroxyanalogu
methioninu

Popis fyziologicky účinné
látky nebo identifikace
mikroorganismu

CH3-S-(CH2)2-CH(OH)COO-CH-(CH3)2

Živinový substrát
(případná specifikace)

Charakteristika složení
produktu

—

— Monomerní estery:
minimálně 90 %
— Vlhkost: maximálně
1%

Druh zvířat

Zvláštní ustanovení

CS

Název skupiny produktů

Dojnice

Údaje pro deklaraci na etiketě nebo na obalu produktu:
— Isopropylester
2-hydroxy-4-methylthiobutanové
kyseliny
Údaje pro deklaraci na etiketě nebo na obalu složených
krmiv:
— Analog methioninu: isopropylester 2-hydroxy-4methylthiobutanové kyseliny
— Obsah analogu methioninu v krmivu.“
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