
DYREKTYWA KOMISJI 2005/8/WE

z dnia 27 stycznia 2005 r.

zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
niepożądanych substancji w paszach (środkach żywienia zwierząt)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2002/32/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych
substancji w paszach (środkach żywienia zwierząt) (1),
w szczególności jego art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2002/32/EC stanowi, że stosowanie
produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt,
w których zawartość niepożądanych substancji prze-
kracza maksymalny dopuszczalny poziom określony
w załączniku I do tejże dyrektywy, jest zabronione.

(2) Z chwilą przyjmowania dyrektywy 2002/32/WE Komisja
podała, że przepisy określone w załączniku I do wyżej
wymienionej dyrektywy będą podlegać przeglądowi na
podstawie aktualnej naukowej oceny ryzyka i przy
uwzględnieniu zakazu rozcieńczania wszelkich zanieczy-
szczonych, niezgodnych z przepisami produktów prze-
znaczonych do żywienia zwierząt.

(3) Zanim będzie można dokonać pełnego przeglądu na
podstawie aktualnej naukowej oceny ryzyka, konieczne
jest wprowadzenie określonych zmian wynikających
z postępu, jaki dokonał się w zakresie wiedzy naukowej
i technicznej.

(4) Właściwym jest wyjaśnienie terminu zielonka.

(5) Jako że dostarczanie węglanu wapnia, niezbędnego
i wartościowego materiału paszowego, może być zagro-
żone, gdyż całkowity poziom zawartości rtęci spowodo-
wany normalnym skażeniem tła jest bliski lub przekracza
maksymalny dopuszczalny poziom określony
w załączniku I do dyrektywy 2002/32/EC, wyżej wspom-
niany poziom maksymalny należy zmienić, biorąc pod
uwagę, że rtęć występuje w węglanie wapnia w postaci
nieorganicznej oraz fakt, że Komitet Naukowy ds.
Żywienia Zwierząt potwierdza, że rtęć w postaci nieor-
ganicznej jest znacznie mniej toksyczna niż rtęć orga-
niczna, szczególnie rtęć metylowa.

(6) Maksymalny dopuszczalny poziom fluoru w innych
mieszankach paszowych uzupełniających wynosi
125mg/kg na 1% fosforu. Ze względu na ochronę
środowiska poziom fosforu w paszach (środkach
żywienia zwierząt) jest ograniczany, a poziom strawności
i biodostępności fosforu został poprawiony poprzez
zastosowanie enzymów, takich jak fitaza. Nie jest już
zatem właściwe ustalanie maksymalnego dopuszczalnego
poziomu na 1% fosforu, lecz ustalenie maksymalnej
dopuszczalnej zawartości mieszanki paszowej uzupełnia-
jącej odpowiadającej paszy o wilgotności 12%.

(7) Dyrektywa 2002/32/WE powinna zatem zostać odpo-
wiednio zmieniona.

(8) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do dyrektywy 2002/32/EWG zmienia się zgodnie
z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko-
nania niniejszej dyrektywy w terminie najpóźniej dwunastu
miesięcy od momentu jej wejścia w życie. Państwa Członkow-
skie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz
tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odnie-
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich
urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odniesienia
określają Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty prze-
pisów prawa krajowego, które zostaną przyjęte w zakresie
objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2003/100/WE (Dz.U. L 285 z 1.11.2003, str.
33).



Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE wprowadza się następujące zmiany:

1. W kolumnie 2 wiersz 2 (ołów) dodaje się następujący przypis po wyrazie „zielonka”:

„(*) zielonka oznacza produkty przeznaczone do żywienia zwierząt, takie jak siano, kiszonki, świeża trawa itp. …”.

2. W wierszu 3 (fluor) wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się przypisy (1) i (2);

b) wyrazy „Mieszanki mineralne dla bydła, owiec i kóz – 2 000 (1)” oraz „Inne mieszanki paszowe uzupełniające –

125 (2)” zastępuje się wyrazami „Mieszanki paszowe uzupełniające zawierające ≤ 4% fosforu – 500” oraz
„Mieszanki paszowe uzupełniające zawierające > 4% fosforu – 125 na 1% fosforu”.

3. Wiersz 4 (rtęć) otrzymuje brzmienie:

Substancje niepo-
żądane Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt

Maksymalna zawartość w mg/kg
(ppm) odpowiadająca paszy

o wilgotności 12%

(1) (2) (3)

„4. Rtęć Materiały paszowe za wyjątkiem: 0,1

— paszy otrzymanej z przetwarzania ryb i innych zwierząt
morskich

0,5

— węglanu wapnia 0,3

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe za wyjątkiem: 0,1

— karm pełnoporcjowych dla psów i kotów 0,4

Mieszanki paszowe uzupełniające z wyjątkiem:

— karm uzupełniających dla psów i kotów

0,2”
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