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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 242/2007

z dnia 6 marca 2007 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP i Belfeed
B1100ML) jako dodatku do pasz

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie
dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności
jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje wydawa-
nie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt
oraz określa podstawy i procedury wydawania takich
zezwoleń.

(2) Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003
złożony został wniosek w celu uzyskania zezwolenia na
środek określony w załączniku. Wnioskowi towarzyszyły
dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art.
7 ust. 3 tego rozporządzenia.

(3) Wniosek dotyczy nowego zastosowania preparatu endo-
1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 wytwarzanej przez Bacillus
subtilis (LMG S-15136) jako dodatku do pasz dla kaczek,
celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootech-
niczne”.

(4) Metoda analizy zawarta we wniosku o zezwolenie zgodnie
z art. 7 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003
dotyczy ustalenia substancji czynnej dodatku paszowego

w paszy. Zatem metody analizy, o której mowa w załącz-
niku do tego rozporządzenia, nie należy interpretować jako
wspólnotowej metody analizy w rozumieniu art. 11
rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli
urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgod-
ności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2).

(5) Wykorzystanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8,
wytwarzanej przez Bacillus subtilis (LMG S-15136), zostało
dopuszczone bez ograniczeń czasowych rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 1206/2005 (3) dla prosiąt odstawionych
od maciory oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1259/
2004 (4) dla kurcząt przeznaczonych na tucz. Przedsta-
wiono nowe dane popierające wniosek o zezwolenie
w przypadku kaczek. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności („Urząd”) w ocenie wydanej dnia 15 czerwca
2006 r. (5) stwierdził, że bezpieczeństwo tego dodatku dla
konsumenta, użytkownika i środowiska zostało już usta-
lone i nie ulegnie zmianie w wyniku proponowanego
nowego zastosowania. Ponadto uznał on, iż stosowanie
preparatu nie ma niekorzystnego wpływu na tę dodatkową
kategorię zwierząt i że stosowanie wspomnianego prepa-
ratu może poprawić parametry zootechniczne kaczek.
Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania konkret-
nych wymogów dotyczących monitorowania rynku po
wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również
weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku
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(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59
z 5.3.2005, str. 8).

(2) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).

(3) Dz.U. L 197 z 28.7.2005, str. 12.
(4) Dz.U. L 239 z 9.7.2004, str. 8.
(5) Opinia panelu naukowego ds. dodatków paszowych oraz środków

lub substancji wykorzystywanych w paszach dla zwierząt dotycząca
bezpieczeństwa i skuteczności preparatu enzymatycznego Belfeed
B1100MP i Belfeed B1100ML (endo-1,4-beta-ksylanaza) dopusz-
czonego do stosowania jako dodatek paszowy zgodnie z dyrektywą
Rady 70/524/EWG. Przyjęta w dniu 15 czerwca 2006 r. Dziennik
EFSA (2006) 368, 1–7.



paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe
laboratorium referencyjne określone w rozporządzeniu
(WE) nr 1831/2003.

(6) Ocena preparatu pokazuje, że warunki zezwolenia przewi-
dziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są
spełnione. W związku z tym należy dopuścić stosowanie
preparatu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo-
rządzenia.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś-
ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Udziela się zezwolenia na stosowanie preparatu wyszczególnio-
nego w załączniku, należącego do kategorii dodatków „dodatki
zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje polepsza-
jące strawność”, jako dodatku w żywieniu zwierząt przy
zachowaniu warunków określonych w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Numer identyfika-
cyjny dodatku

Nazwisko/nazwa
posiadacza zezwole-

nia

Dodatek (nazwa hand-
lowa)

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda anali-
tyczna

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksymalny
wiek

Minimalna
zawartość

Maksymalna
zawartość

Inne postanowienia Data ważności zez-
woleniaJednostki aktywności/kg mie-

szanki paszowej pełnopor-
cjowej o wilgotności 12 %

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność

4a1606 Beldem SA endo-1,4-beta-ksy-
lanaza:
EC 3.2.1.8
(Belfeed B1100MP
Belfeed B1100ML)

Skład dodatku:
Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy EC
3.2.1.8 o minimalnej aktywności w for-
mie stałej i płynnej 100 IU (1) /g lub ml

Charakterystyka substancji czynnej
endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8
wytwarzana przez Bacillus subtilis (LMG
S-15136)

Metoda analityczna (2)
Metoda kolorymetryczna – pomiar
barwnika rozpuszczalnego w wodzie,
uwolnionego przez enzym z usieciowa-
nego azuryną podłoża arabinoksylanu
pszenicy

Kaczki — 10 IU — 1. W instrukcjach stosowania
dodatku i premiksu wskazać
temperaturę przechowywania,
dopuszczalny czas przechowy-
wania oraz stabilność granulacji.

2. Zalecana dawka na 1 kg mie-
szanki paszowej pełnoporcjowej:
endo-1,4-beta-ksylanaza: 10 IU.

3. Do użytku w mieszankach
paszowych bogatych w polisa-
charydy nieskrobiowe (głównie
arabinoksylany), np. zawierają-
cych ponad 40 % pszenicy.

4. Jeśli obróbka lub mieszanie pro-
duktu przeprowadzane jest
w atmosferze zamkniętej, zaleca
się używanie okularów i masek
ochronnych podczas mieszania,
o ile mieszalniki nie są wyposa-
żone w systemy odprowadzania
gazów.

2.4.2017

(1) 1 IU to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu z drzewa brzozowego w ciągu minuty przy pH 4,5 oraz temperaturze 30 oC.
(2) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/.
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