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DOPORUČENÍ KOMISE
ze dne 17. srpna 2006
o přítomnosti deoxynivalenolu, zearalenonu, ochratoxinu A, T-2 a HT-2 a fumonisinů v produktech
určených ke krmení zvířat
(Text s významem pro EHP)

(2006/576/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(3)

Údaje o přítomnosti T-2 a HT-2 toxinu v produktech
určených ke krmení zvířat jsou v současné době velmi
omezené. Je rovněž naléhavě nutné vyvinout a validovat
citlivou metodu zkoušení. Existují však náznaky, že by
přítomnost T-2 and HT-2 v produktech určených ke
krmení zvířat mohla být důvodem k obavám. Proto je
nezbytné vyvinout citlivou metodu zkoušení, shromáždit
větší množství údajů o výskytu a provést další šetření
a výzkum zaměřené na faktory podílející se na přítomnosti T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin,
zejména v ovsu a výrobcích z ovsa.

(4)

S ohledem na závěry vědeckých stanovisek uvedených
v 1. bodě odůvodnění, na nedostatek spolehlivých
údajů o T-2 a HT-2 toxinu a na velké rozdíly
v přítomnosti těchto mykotoxinů v jednotlivých letech
je zapotřebí, aby se kromě údajů, které jsou již
k dispozici z koordinovaných kontrolních programů
pro roky 2002 (5), 2004 (6) a 2005 (7).

(5)

Ve snaze poskytnout členským státům vodítko, podle
kterého by se mohly orientovat v otázce přijatelnosti
obilovin a výrobků z obilovin a krmných směsí určených
pro krmení zvířat, a s cílem zamezit rozdílnému akceptování hodnot v různých členských státech a z toho
plynoucímu nebezpečí narušení hospodářské soutěže je
vhodné, aby byly doporučeny směrné hodnoty.

(6)

V případě fumonisinu B1 + B2 by členské státy měly
směrné hodnoty používat až od 1. října 2007, aby byl
zajištěn soulad s pravidly stanovenými nařízením Komise
(ES) č. 856/2005 ze dne 6. června 2005 kterým se mění
nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o fusariové
toxiny (8).

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na druhou odrážku článku 211 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Na žádost Komise přijal Evropský úřad pro bezpečnost
potravin (EFSA) stanoviska týkající se mykotoxinů – dne
2. června 2004 (1) k deoxynivalenolu, dne 28. července
2004 (2) k zearalenonu, dne 22. září 2004 (3)
k ochratoxinu A a dne 22. června 2005 (4).

Podle těchto stanovisek všechny čtyři mykotoxiny vyvolávají u několika druhů zvířat toxické účinky. Deoxynivalenol, zearalenon a fumonisin B1 a B2 přecházejí
z krmiva do masa, mléka a vajec pouze ve velmi malé
míře, a potraviny živočišného původu tudíž přispívají
k celkové expozici člověka těmto toxinům pouze okrajově. Ochratoxin A může přecházet z krmiva do potravin
živočišného původu, ale z hodnocení expozice vyplývá,
že potraviny živočišného původu mají na expozici ochratoxinem A prostřednictvím stravy u člověka pouze
drobný podíl.

(1) Stanovisko Vědeckého výboru pro kontaminující látky
v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
(EFSA) vydané na žádost Komise a týkající se deoxynivalenolu
jakožto nežádoucí látky v krmivech, přijaté dne 2. června 2004:
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/
contam_opinions/478.Par.0005.File.dat/opinion05_contam_ej73_
deoxynivalenol_v2_en1.pdf
(2) Stanovisko Vědeckého výboru pro kontaminující látky
v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
(EFSA) vydané na žádost Komise a týkající se zearalenonu jakožto
nežádoucí látky v krmivech, přijaté dne 28. července 2004:
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/
contam_opinions/527.Par.0004.File.dat/opinion_contam06_ej89_
zearalenone_v3_en1.pdf
(3) Stanovisko Vědeckého výboru pro kontaminující látky
v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
(EFSA) vydané na žádost Komise a týkající se ochratoxinu A jakožto
nežádoucí látky v krmivech, přijaté dne 22. září 2004:
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/
contam_opinions/645.Par.0001.File.dat/opinion_contam09_ej101_
ochratoxina_en1.pdf
(4) Stanovisko Vědeckého výboru pro kontaminující látky
v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
(EFSA) vydané na žádost Komise a týkající se fumonisinů jakožto
nežádoucí látky v krmivech, přijaté dne 22. června 2005:
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/
contam_opinions/1037.Par.0001.File.dat/contam_op_ej235_
fumonisins_en1.pdf

(5) Doporučení Komise 2002/214/ES ze dne 12. března 2002
o koordinovaném programu kontrol v oblasti výživy zvířat pro
rok 2002 dle směrnice Rady 95/53/ES (Úř. věst. L 70, 13.3.2002,
s. 20).
(6) Doporučení Komise 2004/163/ES ze dne 17. února 2004
o koordinovaném programu kontrol v oblasti výživy zvířat pro
rok 2004 dle směrnice Rady 95/53/ES (Úř. věst. L 52, 21.2.2004,
s. 70).
(7) Doporučení Komise 2005/187/ES ze dne 2. března 2005
o koordinovaném programu kontrol v oblasti výživy zvířat pro
rok 2005 dle směrnice Rady 95/53/ES (Úř. věst. L 62, 9.3.2005,
s. 22).
(8) Úř. věst. L 143, 7.6.2005, s. 3.
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Hodnocení postupu stanoveného v tomto doporučení by
mělo být provedeno do roku 2009, zejména za účelem
posouzení míry jeho přispění k ochraně zdraví zvířat.
Údaje z monitorování získané na základě tohoto doporučení rovněž umožní lépe pochopit každoroční rozdíly
a přítomnost těchto mykotoxinů v celé řadě vedlejších
produktů používaných ke krmení zvířat, což má prvořadý význam pro případné přijetí dalších právních
opatření,

DOPORUČUJE:

23.8.2006

5. Členské státy by měly zajistit, aby byly při posuzování přijatelnosti krmných směsí a obilovin a výrobků z obilovin
určených pro krmení zvířat používány směrné hodnoty
uvedené v příloze. V případě fumonisinu B1 + B2 by členské
státy měly tyto směrné hodnoty používat od 1. října 2007.
6. Členské státy by měly zejména zajistit, aby provozovatelé
krmivářských podniků směrné hodnoty uvedené v bodě 5
používali ve svém systému analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (1) pro stanovení kritických limitů v kritických
kontrolních bodech oddělujících přijatelnost od nepřijatelnosti, pro prevenci, vyloučení nebo snížení zjištěných rizik.

1. Členské státy by s aktivním přispěním provozovatelů krmivářských podniků měly posílit monitorování přítomnosti
deoxynivalenolu, zearalenonu, ochratoxinu A a fumonisinu
B1 + B2, T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích
z obilovin určených ke krmení zvířat a v krmných směsích.

Při používání těchto směrných hodnot by členské státy měly
zohledňovat skutečnost, že směrné hodnoty pro obiloviny
a výrobky z obilovin jsou stanoveny pro nejtolerantnější
druhy zvířat, a že tudíž mají být považovány za horní směrné
hodnoty.

2. Členské státy by měly zajistit, aby byly vzorky současně
analyzovány na přítomnost deoxynivalenolu, zearalenonu,
ochratoxinu A, fumonisinu B1 + B2 a T-2 a HT-2 toxinu,
aby bylo možné zhodnotit míru společného výskytu.

U krmiv pro citlivější zvířata by členské státy měly zajistit, aby
výrobci krmiv používali pro obiloviny a výrobky z obilovin
nižší směrné hodnoty zohledňující citlivost jednotlivých druhů
zvířat a umožňující dodržet směrné hodnoty stanovené pro
krmné směsi pro tyto druhy zvířat.

3. Členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost přítomnosti těchto mykotoxinů ve vedlejších nebo druhotných
produktech výroby potravin určených ke krmení zvířat.
4. Členské státy by měly zajistit pravidelné poskytování
výsledků zkoušek Komisi, aby výsledky mohly být zaneseny
do jedné databáze.

V Bruselu dne 17. srpna 2006.
Za Komisi
Markos KYPRIANOU

člen Komise

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (Úř. věst.
L 35, 8.2.2005, s. 1).
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PŘÍLOHA
SMĚRNÉ HODNOTY

Produkty určené ke krmení zvířat

Směrné
hodnoty v mg/
kg (ppm) pro
krmivo
s obsahem
vlhkosti 12 %

— obiloviny a produkty obilovin (**) s výjimkou vedlejších produktů kukuřice

8

— vedlejší produkty kukuřice

12

Doplňková a kompletní krmiva s výjimkou:

5

Mykotoxin

Deoxynivalenol

Krmné suroviny (*)

— doplňkových a kompletních krmiv pro prasata
— doplňkových a kompletních krmiv pro telata (< 4 měsíce), jehňata a kůzlata
Zearalenon

0,9
2

Krmné suroviny (*)
— obiloviny a produkty obilovin (**) s výjimkou vedlejších produktů kukuřice

2

— vedlejší produkty kukuřice

3

Doplňková a kompletní krmiva:

Ochratoxin A

— doplňková a kompletní krmiva pro selata a prasničky (mladé prasnice)

0,1

— doplňková a kompletní krmiva pro prasnice a výkrm prasat

0,25

— doplňková a kompletní krmiva pro telata, dojnice, ovce (včetně jehňat) a kozy
(včetně kůzlat)

0,5

Krmné suroviny (*)
— obiloviny a produkty obilovin (**)

0,25

Doplňková a kompletní krmiva:

Fumonisin B1 + B2

— doplňková a kompletní krmiva pro prasata

0,05

— doplňková a kompletní krmiva pro drůbež

0,1

Krmné suroviny (*)
— kukuřice a produkty kukuřice (***)

60

Doplňková a kompletní krmiva pro:
— prasata, koně (Equidae), králíky a zvířata v zájmovém chovu

5

— ryby

10

— drůbež, telata (< 4 měsíce), jehňata a kůzlata

20

— dospělé přežvýkavce (> 4 měsíce) a norky

50

(*) Zvláštní pozornost musí být věnována tomu, aby použití obilovin a produktů obilovin zkrmovaných zvířatům přímo nezpůsobilo
v denní krmné dávce, že by zvíře bylo vystaveno vyšší úrovni mykotoxinů, než je odpovídající úroveň expozice stanovená pro případ,
kdy jsou v denní krmné dávce použita pouze kompletní krmiva.
(**) Termín „obiloviny a výrobky z obilovin“ nezahrnuje pouze krmné suroviny uvedené v bodě 1 „Zrna obilovin, produkty a vedlejší
produkty z nich“ neúplného seznamu hlavních krmných surovin v části B přílohy směrnice Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996
o oběhu krmných surovin (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 35), ale též další krmné suroviny pocházející z obilovin, zejména pícniny
a objemná krmiva z obilovin.
(***) Termín „kukuřice a kukuřičné produkty“ nezahrnuje pouze krmné suroviny pocházející z kukuřice uvedené v bodě 1 „Zrna obilovin,
produkty a vedlejší produkty z nich“ neúplného seznamu hlavních krmných surovin v části B přílohy směrnice 96/25/ES, ale též další
krmné suroviny pocházející z kukuřice, zejména pícniny a objemová krmiva z kukuřice.

