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PŘÍDATNÉ LÁTKY DO KRMIV

CO JSOU PŘÍDATNÉ
LÁTKY DO KRMIV? HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI
EFSA hodnotí každou přídatnou látku a ujišťuje se,
že je bezpečná pro:

Látky, mikroorganismy
nebo přípravky úmyslně přidávané
do krmiva nebo vody s cílem:
• zlepšit chuť nebo barvu
• plnit „technologickou“ funkci
(např. konzervanty, antioxidanty,
emulgátory)
• zlepšit výživu
• zlepšit dobré životní podmínky
a produkci a snížit dopad
na životní prostředí
• předcházet onemocněním
(kokcidóze a histomonióze)

•
•
•
•

zvířata (např. hospodářská zvířata nebo zvířata v zájmovém chovu)
spotřebitele
uživatele (osoby nakládající s přídatnými látkami)
životní prostředí

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI
Přídatná látka rovněž musí dělat to, co tvrdí, že dělá.
Tuto činnost provádí Vědecký panel EFSA pro krmivářská aditiva
a produkty nebo látky používané ve výživě zvířat (FEEDAP)

Před tím, než je schválen prodej přídatné látky v EU,
musí proběhnout její hodnocení úřadem
EFSA.
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2003 - zavedení nové legislativy (Nařízení (ES) č. 1831/2003)
regulující používání přídatných látek v krmivech v EU.
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V důsledku toho:
• Nové přídatné látky do krmiv nebo nová použití, které dosud
nebyly předmětem posouzení, musí být hodnoceny.
• Je rovněž naplánováno „přehodnocení“ 100 přídatných látek
používaných v krmivech (např. látek určených k aromatizaci),
které dosud nebyly hodnoceny.
• Povolení musí být obnoveno každých deset let.
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2003 - První plenární zasedání v květnu 2003. Andrew
Chesson byl zvolen předsedou Panelu a poté ještě dvakrát
znovuzvolen, takže Panelu předsedal až do roku 2012.
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2008 - Panel připravuje sadu vědeckých pokynů, které mají
pomoci žadatelům při přípravě a předkládání žádostí.
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2010 - Zahájení přehodnocení přídatných látek do krmiv,
které vede k prudkému nárůstu počtu stanovisek v nadcházejících letech.

45

2011

98

2012

2012 - Kristen Sejrsen se stává nástupcem Andrewa
Chessona ve funkci předsedy panelu FEEDAP.
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100. plenární zasedání v prosinci 2013
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EFSA je základním kamenem hodnocení rizik v EU v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv.
V úzké spolupráci s vnitrostátními úřady a v otevřené konzultaci se svými zainteresovanými
stranami úřad EFSA poskytuje nezávislá vědecká doporučení a jasnou komunikaci
o stávajících a nově vznikajících rizicích.
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