
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 885/2009 

z dnia 25 września 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 378/2005 w odniesieniu do próbek referencyjnych, opłat 
i laboratoriów wymienionych w załączniku II 

(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. 7 ust. 4 akapit pierwszy oraz art. 
21 akapit trzeci, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 ustanawia wspól
notową procedurę zezwalania na wprowadzanie do 
obrotu i stosowanie dodatków paszowych w żywieniu 
zwierząt. Przewiduje ono, że każdy, kto ubiega się 
o uzyskanie zezwolenia na dodatki paszowe lub na 
nowe stosowanie dodatków paszowych, składa wniosek 
zgodnie z tym rozporządzeniem. 

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2005 ( 2 ) ustanawia 
szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) 
nr 1831/2003 w zakresie wniosków o zezwolenie na 
dodatek paszowy lub na nowe zastosowanie dodatku 
paszowego oraz zadań i obowiązków wspólnotowego 
laboratorium referencyjnego (LRW). 

(3) Rozporządzenie to stanowi, że każda osoba składająca 
wniosek dostarcza próbki referencyjne w postaci, 
w której dodatek paszowy ma być wprowadzony do 
obrotu przez wnioskodawcę, lub które można łatwo 
przekształcić w postać, w której dodatek paszowy ma 
być wprowadzany do obrotu przez wnioskodawcę. 

(4) Rozporządzenie (WE) nr 378/2005 stanowi również, że 
LRW podbiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości 
6 000 EUR za każdy wniosek. Ponadto załącznik II do 
tego rozporządzenia zawiera wykaz krajowych laborato
riów referencyjnych, stanowiących część konsorcjum, 
wspierających wspólnotowe laboratorium referencyjne 
w wykonywaniu jego zadań i obowiązków. 

(5) Doświadczenie zebrane w wyniku stosowania rozporzą
dzenia (WE) nr 378/2005 pokazuje, że pożądane jest 
wyjaśnienie niektórych szczegółów w zakresie obecnych 
wymogów dotyczących próbek referencyjnych dostarcza
nych przez wnioskodawcę w niektórych przypadkach 
oraz uproszczenie tych wymogów w przypadku: a) wnio
sków o zezwolenie na nowe zastosowanie już dopusz
czonych dodatków; oraz b) wniosków o zmianę 
warunków zezwolenia, jeżeli proponowana zmiana nie 
jest związana z właściwościami dodatku paszowego 

dostarczonego wcześniej do LRW jako próbka referen
cyjna danego dodatku paszowego. 

(6) Doświadczenie pokazuje, że należy ustanowić różne 
stawki opłat zależnie od rodzaju wniosku, uwzględniając 
w szczególności potrzebę dostarczenia nowych próbek 
referencyjnych oraz ponownego przeprowadzenia ocen 
metody analizy już dopuszczonego dodatku paszowego. 

(7) Ponadto istnieją metody wieloanalitowe oparte 
o zdefiniowane zasady, mające zastosowanie do pojedyn
czego lub jednoczesnego oznaczania jednej lub wielu 
substancji lub środków w określonych matrycach zdefi
niowanych w zakresie metody. Doświadczenie pokazuje, 
że można przeprowadzić ocenę tych metod analizy dla 
podobnych dodatków paszowych w grupach, jeżeli te 
metody analizy są podobne, a w szczególności jeżeli są 
to metody wieloanalitowe. 

(8) Wiele już dopuszczonych dodatków paszowych, które 
mają zostać poddane ponownej ocenie zgodnie z art. 
10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, może 
być przedmiotem ponownego wniosku składanego 
jednocześnie w jednorodnych grupach, jeżeli dodatki te 
należą do tej samej kategorii, grupy funkcjonalnej 
i niższej jednostki klasyfikacji, jeżeli dotyczy, oraz jeżeli 
stosowane w ich przypadku metody analizy to metody 
wieloanalitowe. 

(9) Substancje sklasyfikowane w grupie „chemicznie zdefi
niowane substancje aromatyzujące”, znajdujące się we 
wspólnotowym rejestrze dodatków paszowych, należące 
do kategorii „dodatki sensoryczne” i przypisane do grupy 
funkcjonalnej „substancje aromatyzujące” to grupa 
dodatków paszowych stanowiąca obecnie niemal dwie 
trzecie wszystkich wpisów do wspólnotowego rejestru 
dodatków paszowych. Chemicznie zdefiniowane 
substancje aromatyzujące mają zostać poddane ponownej 
ocenie zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1831/2003 i dlatego mogą odpowiadać za znaczny 
nakład pracy w tym procesie. Chemicznie zdefiniowane 
substancje aromatyzujące stanowią także jednorodną 
grupę dodatków paszowych pod względem warunków 
zezwolenia oraz oceny bezpieczeństwa, przeprowadzanej 
zgodnie ze szczególnymi wymogami ustanowionymi 
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 429/2008 z dnia 
25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad 
wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parla
mentu Europejskiego i Rady w zakresie sporządzania 
i przedstawiania wniosków oraz oceny dodatków paszo
wych i udzielania zezwoleń na dodatki paszowe ( 3 ). 
Metody analizy stosowane w przypadku wielu z tych 
chemicznie zdefiniowanych substancji aromatyzujących 
mogą należeć do metod wieloanalitowych.
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(10) Należy zatem ustanowić system obniżonych opłat dla 
grup wniosków o wydanie zezwolenia dotyczących już 
dopuszczonych dodatków paszowych, takich jak 
chemicznie zdefiniowane substancje aromatyzujące, jeżeli 
wnioski te są składane jednocześnie i zawierają podobne 
metody analizy, szczególnie jeżeli metody te to metody 
wieloanalitowe. 

(11) Dla celów obliczenia różnych stawek opłat uznaje się, że 
opłata jest złożona z dwóch składników. Pierwszy 
składnik ma na celu pokrycie kosztów administracyjnych 
LRW oraz kosztów związanych z przetwarzaniem 
próbek referencyjnych. Drugi składnik ma na celu 
pokrycie kosztów laboratorium sprawozdawczego za 
ocenę naukową i przygotowanie sprawozdania z oceny. 

(12) Należy zatem dostosować zakres wytycznych dla wnio
skodawców przygotowanych przez LRW po przyjęciu 
rozporządzenia (WE) nr 429/2008 oraz wprowadzić 
inne drobne zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 
378/2005, uwzględniając zebrane doświadczenie. 

(13) Belgia złożyła do Komisji wniosek o wyznaczenie Centre 
wallon de recherches agronomiques (CRA-W) 
w Gembloux jako nowego krajowego laboratorium refe
rencyjnego do uczestnictwa w konsorcjum. Ponieważ 
laboratorium to spełnia wymogi ustanowione 
w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 378/2005, 
należy włączyć je do wykazu laboratoriów 
w załączniku II do tego rozporządzenia. Litwa powiado
miła Komisję, że chce wycofać Klaipėdos apskrities 
VMVT laboratorija w Kłajpedzie z konsorcjum krajowych 
laboratoriów referencyjnych. Należy zatem skreślić to 
laboratorium z wykazu laboratoriów. Ponadto kilka 
państw członkowskich poinformowało Komisję, że 
zmianie uległy niektóre dane szczegółowe dotyczące ich 
krajowych laboratoriów referencyjnych uczestniczących 
w konsorcjum. Należy zatem odpowiednio zmienić 
wykaz w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 
378/2005. W celu zachowania przejrzystości prawodaw
stwa wspólnotowego wykaz ten należy w całości zastąpić 
wykazem w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 

(14) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 378/2005. 

(15) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 378/2005 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Przedmiot i zakres 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 
w odniesieniu do zadań i obowiązków wspólnotowego labo
ratorium referencyjnego (LRW).”; 

2) w art. 2 dodaje się lit. h) oraz i) w brzmieniu: 

„h) »metody wieloanalitowe« to metody oparte 
o zdefiniowane zasady, mające zastosowanie do poje
dynczego lub jednoczesnego oznaczania jednej lub 
wielu substancji lub środków w określonych matrycach 
zdefiniowanych w zakresie metody; 

i) »wzorzec referencyjny« to próbka czystej substancji 
czynnej wykorzystywana do celów kalibracji.”; 

3) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Próbki referencyjne 

1. Każda osoba składająca wniosek o zezwolenie na 
dodatek paszowy lub na nowe zastosowanie dodatku paszo
wego, zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1831/2003, dostarcza trzy próbki referencyjne w postaci, 
w której dodatek paszowy ma być wprowadzony do obrotu 
przez wnioskodawcę. 

Ponadto wnioskodawca dostarcza do LRW: 

a) wzorce referencyjne czystej substancji czynnej 
w przypadku dodatków paszowych: 

— należących do kategorii »dodatki zootechniczne«, 
o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 
(WE) nr 1831/2003, za wyjątkiem dodatków paszo
wych składających się z mikroorganizmów lub je 
zawierających, 

— należących do kategorii »kokcydiostatyki 
i histomonostatyki«, o których mowa w art. 6 ust. 
1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, 

— objętych prawodawstwem wspólnotowym w zakresie 
wprowadzania do obrotu produktów składających się 
z organizmów zmodyfikowanych genetycznie, zawie
rających je lub z nich produkowanych, 

— dla których ustanowiono maksymalne limity pozosta 
łości w załączniku I lub III rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2377/90 (*) lub na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1831/2003;
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b) jeżeli wniosek dotyczy dodatku paszowego składającego 
się z mikroorganizmów lub je zawierającego, upoważ
nienie dla LRW do dostępu do szczepu bakteryjnego 
zdeponowanego w uznanej na szczeblu międzynaro
dowym kolekcji kultur, o której mowa w pkt 2.2.1.2 
załącznika II rozporządzenia Komisji (WE) nr 
429/2008 (**), na wniosek LRW. 

Jeżeli wniosek dotyczy dodatku paszowego należącego do 
kategorii »dodatki sensoryczne« i przypisanego do grupy 
funkcjonalnej »substancje aromatyzujące«, o której mowa 
w pkt 2 lit. b) załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 
1831/2003, objętego art. 10 ust. 2 tego rozporządzenia, 
który to wniosek stanowi część grupy wniosków, próbki 
referencyjne muszą być reprezentatywne dla wszystkich 
związków lub substancji w tej grupie. 

2. Do trzech próbek referencyjnych dodatku paszowego 
dołączone jest pisemne oświadczenie wnioskodawcy 
o uiszczeniu opłaty ustanowionej w art. 4 ust. 1. 

3. Wnioskodawca zapewnia ważność próbek referencyj
nych przez cały okres ważności zezwolenia na dodatek 
paszowy przez dostarczanie nowych próbek referencyjnych 
do LRW, zastępujących próbki, które utraciły ważność. 

Wnioskodawca dostarcza dodatkowe próbki referencyjne, 
wzorce referencyjne, materiały paszowe do badań 
i materiały żywnościowe do badań, w rozumieniu art. 2, 
na wniosek LRW. Na uzasadniony wniosek krajowych labo
ratoriów referencyjnych uczestniczących w konsorcjum oraz 
nie naruszając art. 11, 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 
882/2004, LRW może zażądać od wnioskodawcy dostar
czenia dodatkowych próbek referencyjnych, wzorców refe
rencyjnych oraz materiałów paszowych do badania lub 
materiałów żywnościowych do badania. 

4. Próbki referencyjne nie są wymagane w przypadku: 

a) wniosku o nowe zastosowanie dodatku paszowego już 
dopuszczonego dla innego zastosowania, złożonego 
zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1831/2003, jeżeli próbki referencyjne zostały wcześniej 
dostarczone do LRW dla tego innego zastosowania; 

b) wniosku o zmianę warunków stosowania istniejącego 
zezwolenia, złożonego zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporzą
dzenia (WE) nr 1831/2003, jeżeli proponowana zmiana 
nie jest związana z właściwościami dodatku paszowego 
wcześniej dostarczonego do LRW jako próbka referen
cyjna danego dodatku paszowego. 

___________ 
(*) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 1. 

(**) Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 1.”; 

4) art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wspólnotowe laboratorium referencyjne pobiera od 
wnioskodawcy opłatę zgodnie ze stawkami ustanowionymi 
w załączniku IV (»opłata«).”; 

5) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. LRW przedkłada Europejskiemu Urzędowi ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (Urząd) pełne sprawozdanie 
z oceny każdego wniosku lub każdej grupy wniosków 
w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania ważnego 
wniosku, o czym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1831/2003, oraz uiszczenia opłaty. 

Jednakże w przypadku uznania przez LRW wniosku za 
bardzo złożony, może ono przedłużyć wspomniany 
termin o kolejny miesiąc. W przypadku przedłużenia 
terminu LRW powiadamia o takiej sytuacji Komisję, 
Urząd oraz wnioskodawcę. 

Okres, o którym mowa w niniejszym ustępie, może 
zostać ponownie przedłużony za zgodą Urzędu, za 
każdym razem, kiedy LRW zażąda dodatkowych infor
macji, których wnioskodawca nie może dostarczyć lub 
których LRW nie może ocenić w tym okresie. 

Okres, w jakim LRW ma złożyć Urzędowi sprawozdanie 
z oceny, nie przekracza jednak okresu, w jakim Urząd ma 
złożyć swoją opinię, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.”; 

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Sprawozdanie z oceny, przewidziane w ust. 1, 
może zostać zmienione przez LRW na wniosek Komisji 
lub Urzędu, jeżeli: 

a) warunki wprowadzenia dodatku paszowego do 
obrotu, wynikające z opinii Urzędu zgodnie z art. 8 
ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, 
różnią się od warunków pierwotnie zaproponowanych 
przez wnioskodawcę; 

b) wnioskodawca dostarczył Urzędowi dodatkowe infor
macje istotne dla metody analizy. 

4. Sprawozdanie z oceny nie jest wymagane 
w przypadku: 

a) wniosków o nowe zastosowanie dodatku paszowego, 
złożonych zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1831/2003, jeżeli proponowane warunki 
wprowadzenia dodatku paszowego do obrotu dla 
nowego zastosowania mieszczą się w zakresie metod 
analizy złożonych wcześniej zgodnie z pkt 2.6 załącz
nika II do rozporządzenia (WE) nr 429/2008 
i poddanych już ocenie przez LRW;
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b) wniosków o zmianę warunków istniejącego zezwo
lenia, złożonych zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporzą
dzenia (WE) nr 1831/2003, jeżeli proponowana 
zmiana lub nowe warunki wprowadzenia dodatku 
paszowego do obrotu mieszczą się w zakresie 
metod analizy przedstawionych wcześniej zgodnie 
z pkt 2.6 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 
429/2008 i poddanych już ocenie przez LRW. 

Bez względu na przepisy ust. 4 Komisja, LRW lub Urząd 
mogą na podstawie uzasadnionych czynników istotnych 
dla wniosku uznać, że niezbędne jest przeprowadzenie 
ponownej oceny metod analizy. W takich przypadkach 
LRW informuje o tym wnioskodawcę.”; 

6) w art. 8 dodaje się lit. d) w brzmieniu: 

„d) na wniosek LRW, przedłożenie poprawek do sprawoz
dania z oceny dotyczącego dodatkowych danych złożo
nych przez wnioskodawcę do LRW lub do Urzędu.”; 

7) w art. 12 ust. 1 dodaje się lit. d) w brzmieniu: 

„d) wymogów dotyczących metod analizy złożonych 
zgodnie z pkt 2.6 załącznika II do rozporządzenia 
(WE) nr 429/2008”; 

8) załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się 
w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; 

9) dodaje się nowy załącznik IV, którego tekst znajduje się 
w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. 

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 25 września 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I 

„ZAŁĄCZNIK II 

Wspólnotowe laboratorium referencyjne i konsorcjum krajowych laboratoriów referencyjnych, o których 
mowa w art. 6 ust. 2 

WSPÓLNOTOWE LABORATORIUM REFERENCYJNE 

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej. Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów. Geel, Belgia. 

KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Belgique/België 

— Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid Tervuren (FLVVT – FAVV). 

— Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol. 

— Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux. 

Česká republika 

— Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha. 

Danmark 

— Plantedirektoratet, Laboratorium for Foder og Gødning, Lyngby. 

Deutschland 

— Schwerpunktlabor Futtermittel des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), 
Oberschleißheim. 

— Landwirtschaftliches Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer, Speyer. 

— Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft. Fachbereich 8 – Landwirtschaftliches Untersuchungswesen, Leipzig. 

— Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL). Abteilung Untersuchungswesen, Jena. 

Eesti 

— Põllumajandusuuringute Keskus (PMK). Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa. 

— Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali labor, Saku, Harjumaa. 

España 

— Laboratorio Arbitral Agroalimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid. 

— Laboratori Agroalimentari, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, Cabrils. 

France 

— Laboratoire de Rennes, SCL L35, Service Commun des Laboratoires, Rennes. 

Ireland 

— The State Laboratory, Kildare. 

Italia 

— Istituto Superiore di Sanità. Dipartimento di Sanità alimentare ed animale, Roma. 

— Centro di referenza nazionale per la sorveglienza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino. 

Kypros 

— Feedingstuffs Analytical Laboratory, Department of Agriculture, Nicosia.
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Latvija 

— Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs (VVMDC), Riga. 

Lietuvos 

— Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Vilnius. 

Luxembourg 

— Laboratoire de Contrôle et d'essais – ASTA, Ettelbruck. 

Magyarország 

— Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági Igazgatóság, Takarmányvizsgáló 
Nemzeti Referencia Laboratórium, Budapest. 

Nederland 

— RIKILT- Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen. 

— Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven. 

Österreich 

— Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien. 

Polska 

— Instytut Zootechniki w Krakowie. Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin. 

— Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy. 

Portugal 

— Instituto Nacional dos Recursos Biológicos, I.P./Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (INRB,IP/LNIV), 
Lisboa. 

Slovenija 

— Univerza v Ljubljani. Veterinarska fakulteta. Nacionalni veterinarski inštitut. Enota za patologijo prehrane in higieno 
okolja, Ljubljana. 

— Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana. 

Slovensko 

— Skúšobné laboratórium - Oddelenie analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Brati
slava. 

Suomi/Finland 

— Elintarviketurvallisuusvirasto/Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Helsinki/Helsingfors. 

Sverige 

— Foderavdelningen, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala. 

United Kingdom 

— The Laboratory of the Government Chemist, Teddington. 

KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE PAŃSTW EFTA 

Norway 

— LabNett AS, Agricultural Chemistry Laboratory, Stjørdal.”
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ZAŁĄCZNIK II 

„ZAŁĄCZNIK IV 

STAWKI OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1 

Składniki opłaty 

Dla celów obliczenia opłaty uznaje się, że opłata obejmuje dwa składniki: 

1. Pierwszy składnik ma na celu pokrycie kosztów administracyjnych wspólnotowego laboratorium referencyjnego oraz 
kosztów związanych z obróbką próbek referencyjnych. Pierwszy składnik wynosi 2 000 EUR. 

2. Drugi składnik ma na celu pokrycie kosztów laboratorium sprawozdawczego z tytułu oceny naukowej 
i przygotowania sprawozdania z oceny. Drugi składnik wynosi 4 000 EUR. 

Oba składniki stosowane są do celów obliczenia stawek opłat, jak podano poniżej. 

Stawki opłat zależnie od rodzaju wniosku o zezwolenie na dodatek paszowy zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1831/2003 

1. Zezwolenie na nowy dodatek paszowy (art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003): 

Opłata = składnik 1 + składnik 2 = 6 000 EUR 

2. Zezwolenie na nowe zastosowanie dodatku paszowego (art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003): 

— jeżeli zastosowanie mają art. 3 ust. 4 lit. a) oraz art. 5 ust. 4 lit. a): 

Opłata = 0 EUR 

— jeżeli zastosowanie ma wyłącznie art. 3 ust. 4 lit. a), stosuje się jedynie składnik 2: 

Opłata = 4 000 EUR 

3. Zezwolenie na już dopuszczony dodatek paszowy (art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003): 

Opłata = składnik 1 + składnik 2 = 6 000 EUR 

— Dla grup składanych jednocześnie wniosków dotyczących więcej niż jednego dodatku paszowego, należących do 
tej samej kategorii dodatków paszowych, grup funkcjonalnych i niższych jednostek klasyfikacji, jeżeli dotyczy, za 
wyjątkiem chemicznie zdefiniowanych substancji aromatyzujących, dodatków zootechnicznych, kokcydiostatyków 
i histomonostatyków, oraz jeżeli metody analizy stosowane w przypadku tych dodatków paszowych to metody 
wieloanalitowe, opłatę oblicza się w następujący sposób: 

Pierwszy składnik mnożony jest przez liczbę (n) dodatków paszowych w grupie: 

Składnik 1 = (2 000 EUR × n) = N 

Drugi składnik mnożony jest przez liczbę (m) metod analizy podlegających ocenie LRW: 

Składnik 2 = (4 000 EUR × m) = M 

Opłata jest sumą obu składników: 

Opłata = N + M
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— Dla grup składanych jednocześnie wniosków dotyczących więcej niż jednej chemicznie zdefiniowanej substancji 
aromatyzującej oraz jeżeli metody analizy stosowane w przypadku tych dodatków paszowych to metody wielo
analitowe, opłatę oblicza się w następujący sposób: 

Pierwszy składnik mnożony jest przez liczbę (n) próbek referencyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1, dostar
czonych do LRW: 

Składnik 1 = (2 000 EUR × n) = N 

Drugi składnik mnożony jest przez liczbę (m) metod analizy poddawanych ocenie przez LRW: 

Składnik 2 = (4 000 EUR × m) = M 

Opłata jest sumą obu składników: 

Opłata = N + M 

4. Wnioski o zmianę warunków istniejącego zezwolenia (art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003): 

— jeżeli zastosowanie mają art. 3 ust. 4 lit. b) oraz art. 5 ust. 4 lit. b): 

Opłata = 0 EUR 

— jeżeli zastosowanie ma wyłącznie art. 3 ust. 4 lit. b), stosuje się jedynie składnik 2: 

Opłata = 4 000 EUR 

5. Odnowienie zezwolenia na dodatek paszowy (art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003): 

Opłata = 4 000 EUR”
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