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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 202/2009
ze dne 16. března 2009,
kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o používání přípravku Bacillus licheniformis
DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 v krmných směsích obsahujících lasalocid sodný
(Text s významem pro EHP)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(3)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla
podána žádost o změnu povolení uvedeného přípravku,
aby bylo umožněno jeho použití v krmivech obsahujících
kokcidiostatikum lasalocid sodný pro výkrm krůt. Tato
žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požado
vanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin ve stanovisku ze
dne 22. října 2008 dospěl k závěru, že byla stanovena
slučitelnost doplňkových látek Bacillus licheniformis DSM
5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 s lasalocidem
sodným (7).

(5)

Podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č.
1831/2006 jsou splněny.

(6)

Nařízení (ES) č. 600/2005 by proto mělo být odpovída
jícím způsobem změněno.

(7)

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 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách použí
vaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvede
ného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňko
vých látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
(2)

Přípravky Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis
DSM 5750 náležející do skupiny „mikroorganismy“ byly
povoleny bez časového omezení v souladu se směrnicí
Rady 70/524/EHS (2) jako doplňkové látky pro použití
u prasnic nařízením Komise (ES) č. 1453/2004 (3), pro
použití u výkrmu krůt a u telat do maximálního stáří tří
měsíců nařízením Komise (ES) č. 600/2005 (4), které bylo
následně pozměněno nařízením (ES) č. 2028/2006 (5),
a pro použití u výkrmu prasat a u selat nařízením
Komise (ES) č. 2148/2004 (6). Uvedená doplňková látka
byla v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1831/2003
následně zapsána do Registru Společenství pro
doplňkové látky jako stávající produkt.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice zrušená nařízením (ES)
č. 1831/2003.
(3) Úř. věst. L 269, 17.8.2004, s. 3.
(4) Úř. věst. L 99, 19.4.2005, s. 5.
(5) Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 26.
(6) Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 24.

Článek 1
Příloha III nařízení (ES) č. 600/2005 se mění v souladu
s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
(7) Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or
Substances used in Animal Feed (FEEDAP) on a request from the
European Commission on the compatibility of the microbial product
Bioplus 2B (Bacillus licheniformis and Bacillus subtilis) with lasalocid
sodium. The EFSA Journal (2008) 841, 1–7.
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 16. března 2009.
Za Komisi
Androulla VASSILIOU

členka Komise

„E 1700

Doplňková látka

Bacillus licheniformis
DSM 5749
Bacillus subtilis
DSM 5750
(v poměru 1:1)

Mikroorganismy

Č. ES

Bacillus subtilis DSM
5750 obsahující mini
málně 3,2 × 109
CFU/g doplňkové
látky (1,6 × 109 každé
bakterie)

Směs Bacillus licheni
formis DSM 5749 a

Chemický vzorec, popis

telata

výkrm krůt

Druh nebo
kategorie zvířat

3 měsíce

—

Maximální stáří

Maximální obsah

1,28 × 109

1,28 × 109

1,28 × 109

1,28 × 109

CFU/kg kompletního krmiva

Minimální obsah

V příloze III nařízení (ES) č. 600/2005 se položky E 1700 Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 nahrazují tímto:

PŘÍLOHA

bez časového
omezení“

bez časového
omezení

Konec platnosti povolení

CS

V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedena teplota při skla
dování, doba trvanlivosti a stabilita při pele
tování.

diklazuril, halofuginon, monensinát sodný,
robenidin, maduramicin amonný a lasalocid
sodný.

Může být použito v krmných směsích obsa
hujících tato kokcidiostatika:

V návodu pro použití doplňkové látky
a premixu musí být uvedena teplota při skla
dování, doba trvanlivosti a stabilita při pele
tování.

Jiná ustanovení
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