
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1070/2010 

z dnia 22 listopada 2010 r. 

zmieniające dyrektywę 2008/38/WE poprzez dodanie do wykazu planowanych zastosowań 
wspomagania metabolizmu stawów jako szczególnej potrzeby żywieniowej w przypadku 

zapalenia kości i stawów u psów i kotów 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowa
dzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 
i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 
80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 
93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 
2004/217/WE ( 1 ), w szczególności jego art. 10 ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 767/2009 
Komisja otrzymała wniosek o dodanie jako szczególnej 
potrzeby żywieniowej „wspomagania funkcji stawów 
w przypadku zapalenia kości i stawów” odnośnie do 
psów i kotów do wykazu planowanych zastosowań 
pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywienio
wych w części B załącznika I do dyrektywy Komisji 
2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej 
wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do 
szczególnych potrzeb żywieniowych ( 2 ). Komisja 
udostępniła państwom członkowskim wniosek wraz 
z dokumentacją. 

(2) Dokumentacja zawarta we wniosku wykazuje, że okre 
ślony skład paszy zaspokaja szczególne planowane 
potrzeby żywieniowe oraz że nie wywiera on negatyw
nego wpływu na zdrowie zwierząt, zdrowie ludzi, środo
wisko lub dobrostan zwierząt. Wniosek jest w związku 
z tym ważny i szczególna potrzeba żywieniowa „wspo
maganie metabolizmu stawów w przypadku zapalenia 
kości i stawów u psów i kotów” powinna zostać dodana 
do wykazu planowanych zastosowań. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 
2008/38/WE. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt i nie spotkały się ze sprze
ciwem Parlamentu Europejskiego ani Rady, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do dyrektywy 2008/38/WE wprowadza się 
zmiany zgodnie z załącznikiem 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 22 listopada 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 62 z 6.3.2008, s. 9.



ZAŁĄCZNIK 

W części B załącznika I do dyrektywy 2008/38/WE po wierszu: szczególna potrzeba żywieniowa „Wspomaganie funkcji skóry w przypadku dermatozy i nadmiernego wypadania sierści” i przed wierszem: 
szczególna potrzeba żywieniowa „Zmniejszenie ryzyka wystąpienia gorączki mlecznej” dodaje się wiersz w brzmieniu: 

Szczególne potrzeby żywieniowe Niezbędne cechy żywieniowe Gatunki lub kate
goria zwierząt Oznaczenia na etykiecie Zalecany czas stosowania Pozostałe przepisy 

„Wspomaganie metabolizmu 
stawów w przypadku zapalenia 
kości i stawów 

Psy: 

Minimalna zawartość w suchej masie kwasów 
tłuszczowych omega-3 ogółem 3,3 % i kwasu 
eikozapentaenowego (EPA) 0,38 %. 

Odpowiedni poziom witaminy E. 

Koty: 

Minimalna zawartość w suchej masie kwasów 
tłuszczowych omega-3 ogółem 1,2 % i kwasu 
dokozaheksaenowego (DHA) 0,28 %. 

Zwiększone poziomy metioniny i manganu. 

Odpowiedni poziom witaminy E. 

Psy i koty Psy: 

— Kwasy tłuszczowe omega- 
3 ogółem 

— EPA ogółem 

— Witamina E ogółem 

Koty: 

— Kwasy tłuszczowe omega- 
3 ogółem 

— DHA ogółem 

— Metionina ogółem 

— Mangan ogółem 

— Witamina E ogółem 

Wstępnie do 3 miesięcy Przed użyciem lub przedłużeniem okresu 
stosowania zaleca się konsultację 
z lekarzem weterynarii.”
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