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Registr doplňkových látek v krmivech 
Společenství 

 
 
 

Vysvětlivky 
 
Tento registr doplňkových látek v krmivech Společenství (dále jen „registr“) byl vypracován 
podle článku 17 nařízení (ES) č. 1831/2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě 
zvířat1.  

Komisi byl svěřen úkol vypracovat, zveřejnit a udržovat tento registr. Registr se aktualizuje 
vždy, když se udělí, změní, pozastaví, skončí platnost, obnoví, rozšíří nebo odvolá povolení.  

Toto je druhé vydání registru. Tento dokument nahrazuje první vydání označené jako Rev 1 
ze dne 7. listopadu 2005.  

Registr se vydává pouze pro informaci a nenahrazuje právní akty Společenství. Právní akty 
Společenství týkající se povolení jednotlivých doplňkových látek zařazených do registru tvoří 
právní základ pro uvádění daných doplňkových látek na trh a jejich používání. 

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 každý „stávající produkt“ zapsaný 
v registru podléhá ustanovením tohoto nařízení, aniž jsou dotčeny specifické podmínky 
týkající se označování, uvedení na trh a použití, které nadále platí. 

Ke každému zápisu do registru je zapotřebí řada údajů, které lze shrnout následovně: 
identifikace doplňkové látky a její zařazení do funkční skupiny podle povolení, datum 
prvního zápisu daného produktu do registru a případně datum konce platnosti stávajícího 
povolení. Registr obsahuje rovněž odkazy na příslušný akt/akty Společenství povolující danou 
doplňkovou látku. Tyto akty Společenství obsahují všechny údaje obsažené v povolení, jako 
je: a) označení doplňkové látky a jiné prvky potřebné k identifikaci doplňkové látky 
(registrační nebo identifikační číslo  Společenství, chemický popis nebo vzorec, případně 
držitel povolení), b) podmínky použití: např. živočišné druhy nebo kategorie zvířat, 
maximální a/nebo minimální obsah v kompletním krmivu, specifická nebo jiná ustanovení, 
c) data platnosti povolení a případně datum skončení platnosti povolení. 

V souladu s nařízením (ES) č. 1831/2003 povolení obsahuje rovněž odkaz na charakteristické 
vlastnosti; metody analýzy, specifické podmínky nebo omezení pro manipulaci, požadavky na 
monitorování v období po uvedení látky na trh, případně doplňkové specifické požadavky na 
označování doplňkových látek v krmivech nebo případně maximální limity reziduí (MLR) 
v příslušných potravinách živočišného původu. 

Registr obsahuje rovněž doplňkové sloupce, které mají usnadnit čtení a údržbu registru. Tyto 
sloupce nesou názvy „zařazení do podtřídy“ a „kód“ a zahrnují podskupiny nebo dřívější 
zařazení do podtříd nebo skupiny tzv. „stávajících produktů“, které byly povoleny v souladu 
s právními předpisy platnými před začátkem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003. 
                                                 
1 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. 
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Pokud jde o doplňkové látky povolené před 15. červencem 2003 podle směrnice Rady 
70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech, odkazuje se na právní akt Seznam 
doplňkových látek povolených v krmivech zveřejněný podle čl. 9t písm. b) směrnice 
70/524/EHS2. 

Registr byl poprvé zveřejněn dne 7. listopadu 2005. Bylo to jeden rok po skončení 
oznamovacího postupu stanoveného v článku 10 nařízení (ES) č. 1831/2003 pro tyto produkty 
uváděné na trh před začátkem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003 („stávající produkty“): 
a) doplňkové látky v krmivech uváděné na trh podle směrnice 70/524/EHS3 a močovina a její 
deriváty, aminokyseliny, jejich soli a analogické produkty uvedené v bodech 2.1, 3 a 4 přílohy 
směrnice 82/471/EHS4 a b) konzervační látky pro siláže, na něž se dříve nevztahovaly právní 
předpisy Společenství. První vydání registru proto obsahovalo mnoho těchto „stávajících 
produktů“. 

Doplňkové látky byly zařazeny do registru v době jeho prvního zveřejnění dne 7. listopadu 
2005, data povolení viz uvedené akty Společenství. 

 
 

Dodatek 1: Seznam skupin a funkčních skupin (příloha I nařízení 1831/2003) ve 20 
jazycích. 

Dodatek 2:  Seznam zkratek a pojmů používaných v registru. 

                                                 
2 Úř. věst. C 50, 25.2.2004, s. 1. 
3 Úř. věst. L 270, 14.12.70, s. 1. 
4 Úř. věst. L 213, 21.7.1982, s. 8. 



Regulation (EC) No 1831/2003 Registr doplňkových látek ve Společenství Vysvětlivky – 29/11/2006  
Register : http://ec.europa.eu/comm/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm  

Community legislation on feed additives http://ec.europa.eu/comm/food/food/animalnutrition/feedadditives/index_en.htm 

Dodatek1 
 
Seznam skupin doplňkových látek a funkčních skupin, jak jsou stanoveny v příloze I nařízení 
1831/2003. 
 
 
CS  
 
1. Do skupiny „technologické doplňkové látky“ patří níže uvedené funkční skupiny:  

a) konzervanty;  

 b) antioxidanty;  

c) emulgátory;  

d) stabilizátory;  

e) zhušťovadlo;  

 f) želírovací činidlo;  

g) pojidla;  

h) látky pro kontrolu kontaminace radionukleidy;  

i) protiaglutinující činidla;  

j) regulátory kyselosti;  

k) konzervační látky pro siláže;  

l) denaturační činidla.  

2. Do skupiny „senzorické doplňkové látky“ patří níže uvedené funkční skupiny:  

a) barviva:  

i) látky, které dávají nebo navracejí krmivům barvu;  

ii) látky, které, jsou-li použity v krmivu, dávají barvu potravinám živočišného původu;  

iii) látky, které mají pozitivní vliv na zbarvení okrasných ryb nebo ptáků;  

b) aromatické látky.  

3. Do skupiny „nutriční doplňkové látky“ patří níže uvedené funkční skupiny:  

a) vitamíny, provitamíny a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem;  

b) stopové prvky;  

c) aminokyseliny, jejich soli a analogické produkty;  

d) močovina a její deriváty.  

4. Do skupiny „zootechnické doplňkové látky“ patří níže uvedené funkční skupiny:  

a) látky podporující trávení;  

b) stabilizátory střevní flóry;  

c) látky, které příznivě působí na životní prostředí; 

d) jiné zootechnické doplňkové látky.  
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Dodatek 2: Seznam zkratek a použitých pojmů 
 
Číslo CAS 
(Č. CAS) 

Registrační číslo podle Chemical Abstracts Service (číslo CAS), 
jednoznačný identifikátor chemických látek běžně používaný 
v seznamech chemických látek.  
 

Č. Rady Evropy Číslo Rady Evropy používané pro botanicky definované produkty 
určené k aromatizaci ve zprávě č. 1 Rady Evropy „Natural sources 
of flavourings“, díl I, Štrasburk 2000 a následující díly. 
 

Esenciální a 
absolutní olej, 
olejová tinktura, 
olejový výtažek a 
související pojmy 

Tyto pojmy používané pro botanicky definované produkty určené k 
aromatizaci jsou definovány v příloze 4 zprávy č. 1 Rady Evropy 
„Natural sources of flavourings“, díl 1, Štrasburk 2000. 
 

Č. FLAVIS Identifikační číslo chemicky definovaných látek určených 
k aromatizaci používané ve FLAVIS, Informačním systému EU 
ohledně aromatických látek, databázi používané v rámci nařízení 
(ES) č. 1565/20005, kterým se stanoví opatření nezbytná pro přijetí 
programu hodnocení podle nařízení (ES) č. 2232/966, kterým se 
stanoví postup Společenství pro látky určené k aromatizaci 
používané nebo určené k použití v potravinách nebo na jejich 
povrchu  
 

 
Dodatek 3: Seznam změn provedených v registru, Dodatek 4: Další informace, Příloha: 
Registr doplňkových látek v krmivech Společenství : 
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf 
 

 

                                                 
5 Nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 ze dne 18. července 2000, kterým se stanoví opatření nezbytná pro přijetí 
programu hodnocení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96. Úř. věst. L 180, 19.7.2000, 
s. 8. 
6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví postup 
Společenství pro látky určené k aromatizaci používané nebo určené k použití v potravinách nebo na jejich 
povrchu. Úř. věst. L 299, 23.11.96, s. 1. 

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf

	[Rev 6 ]
	Vysvětlivky

	Číslo CAS (Č. CAS)
	Registrační číslo podle Chemical Abstracts Service (číslo CAS), jednoznačný identifikátor chemických látek běžně používaný v s
	Č. Rady Evropy
	Číslo Rady Evropy používané pro botanicky definované produkty určené k aromatizaci ve zprávě č. 1 Rady Evropy „Natural sources
	Esenciální a absolutní olej, olejová tinktura, olejový výtažek a související pojmy
	Tyto pojmy používané pro botanicky definované produkty určené k aromatizaci jsou definovány v příloze 4 zprávy č. 1 Rady Evrop
	Č. FLAVIS
	Identifikační číslo chemicky definovaných látek určených k aromatizaci používané ve FLAVIS, Informačním systému EU ohledně aro

