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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č.102/2009
ze dne 3. února 2009
o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech
(Text s významem pro EHP)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(5)

Použití přípravku mikroorganismu Enterococcus faecium
NCIMB 10415 bylo dočasně povoleno nařízením Komise
(ES) č. 358/2005 (3) u psů a koček. Bylo povoleno bez
časového omezení nařízením Komise (ES) č.
1288/2004 (4) u telat, nařízením Komise (ES) č.
943/2005 (5) u výkrmu kuřat a výkrmu prasat, nařízením
Komise (ES) č. 1200/2005 (6) u prasnic a nařízením
Komise (ES) č. 252/2006 (7) u selat.

(6)

Na podporu žádosti o povolení uvedeného přípravku
mikroorganismu u psů a koček bez časového omezení
byly předloženy nové údaje.

(7)

Z posouzení vyplývá, že bylo vyhověno podmínkám
stanoveným pro toto povolení v článku 3a směrnice
70/524/EHS. Proto by se používání uvedeného přípravku
mikroorganismu podle přílohy tohoto nařízení mělo
povolit bez časového omezení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu
1970 o doplňkových látkách v krmivech (1), a zejména na
článek 3 a čl. 9d odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách použí
vaných ve výživě zvířat (2), a zejména na článek 25 uvedeného
nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňko
vých látek používaných ve výživě zvířat.

(2)

Článek 25 nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví přechodná
opatření pro žádosti o povolení doplňkových látek
podané v souladu se směrnicí 70/524/EHS přede dnem
použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(3)

Žádost o povolení doplňkové látky uvedené v příloze
tohoto nařízení byla podána přede dnem použitelnosti
nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

První připomínky k této žádosti podle čl. 4 odst. 4
směrnice 70/524/EHS byly předány Komisi přede dnem
použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003. Uvedená žádost
bude proto i nadále vyřizována v souladu s článkem 4
směrnice 70/524/EHS.

(1) Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
(2) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

Přípravek náležející do skupiny „mikroorganismy“, který je
uvedený v příloze, se povoluje bez časového omezení
k používání jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek
stanovených v uvedené příloze.

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 3. února 2009.
Za Komisi
Androulla VASSILIOU

členka Komise

Doplňková látka

E 1705

Enterococcus faecium
NCIMB 10415

Mikroorganismy

Číslo ES

Přípravek Enterococcus faecium obsahující
ve formě mikrokapslí minimálně:
5 × 109 CFU/g

Chemický vzorec, popis

Kočky

Psi

Druh nebo
kategorie zvířat

—

Maximální stáří

PŘÍLOHA

Maximální
obsah

2,0 × 109

8,0 × 109

4,5 × 106

5,0 × 106

CFU/kg kompletního krmiva

Minimální
obsah

V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedena teplota při
skladování, doba trvanlivosti a stabilita při
peletování.

V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedena teplota při
skladování, doba trvanlivosti a stabilita při
peletování.

Jiná ustanovení

Bez časového
omezení

Konec platnosti
povolení
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