
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 899/2009 

z dnia 25 września 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2008 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia 
na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis 

(CNCM-I-3699) (Sorbiflore) 

(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. 13 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1290/2008 ( 2 ) 
dopuszczono preparat Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I- 
3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbi
flore), należący do kategorii „dodatki zootechniczne” 
i do grupy funkcjonalnej „inne dodatki zootechniczne”, 
jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt, dla posia
dacza zezwolenia Sorbial SAS. 

(2) W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano 
możliwość zmiany zezwolenia na dany dodatek na 
wniosek posiadacza zezwolenia, po uzyskaniu opinii 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. 
Sorbial SAS złożył wniosek o zmianę nazwy posiadacza 
zezwolenia z Sorbial SAS na Danisco France SAS 
w rozporządzeniu (WE) nr 1290/2008. 

(3) Według wnioskodawcy z dniem 18 maja 2009 r. Sorbial 
SAS przekształcono w Danisco France SAS. Obecnie 
Danisco France SAS jest właścicielem praw do obrotu 
przedmiotowym dodatkiem. Wnioskodawca przedstawił 
odpowiednie dokumenty potwierdzające jego oświad
czenie. 

(4) Proponowana zmiana warunków zezwolenia ma 
charakter wyłącznie administracyjny i nie wymaga prze

prowadzenia ponownej oceny dodatków. O wniosku 
powiadomiony został Europejski Urząd ds. Bezpieczeń
stwa Żywności. 

(5) W celu umożliwienia wnioskodawcy korzystania z praw 
do obrotu dodatkiem pod nazwą Danisco France SAS 
niezbędna jest zmiana warunków zezwoleń. 

(6) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1290/2008 
powinno zostać odpowiednio zmienione. 

(7) Należy ustanowić okres przejściowy, w którym będzie 
można wykorzystać istniejące zapasy. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W kolumnie 2 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 
1290/2008 nazwę „Sorbial SAS” zastępuje się nazwą „Danisco 
France SAS”. 

Artykuł 2 

Istniejące zapasy zgodne z przepisami mającymi zastosowanie 
przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą 
być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu i stosowane 
przez sześć miesięcy od tej daty. 

Artykuł 3 

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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