
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 413/2012 

z dnia 15 maja 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 496/2011 w odniesieniu do minimalnej 
zawartości benzoesanu sodu jako dodatku paszowego w paszy dla prosiąt odsadzonych od maciory 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 wykonawczym Komisji (UE) nr 
496/2011 ( 2 ) zezwolono na stosowanie benzoesanu 
sodu, należącego do kategorii „dodatki zootechniczne”, 
jako dodatku paszowego u prosiąt odsadzonych od 
maciory przez dziesięć lat. 

(2) Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1831/2003 posiadacz zezwolenia zaproponował zmianę 
warunków zezwolenia dotyczącego przedmiotowej 
substancji, polegającą na zmniejszeniu jej minimalnego 
stężenia z 99,9 % do 99,0 % w odniesieniu do stoso
wania u prosiąt odsadzonych od maciory. Do wniosku 
dołączone zostały właściwe dane szczegółowe. 

(3) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał 
w swojej opinii z dnia 15 listopada 2011 r., że przed
miotowa substancja jest bezpieczna dla ludzi, gatunków 

docelowych i środowiska naturalnego i że w tych samych 
warunkach stosowania, w których użytkowany jest 
obecny preparat, jest ona skuteczna u prosiąt odstawio
nych od maciory przy wymaganej minimalnej zawartości 
wynoszącej ≥ 99,0 % ( 3 ). 

(4) Warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 
1831/2003 zostały spełnione. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie 
wykonawcze (UE) nr 496/2011. 

(6) 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 4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego 
(UE) nr 496/2011 słowa „Benzoesan sodu: ≥ 99,9 %” zastępuje 
się słowami „Benzoesan sodu: ≥ 99,0 %”. 

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 15 maja 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL L 128/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.5.2012 

( 1 ) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. 
( 2 ) Dz.U. L 134 z 21.5.2011, s. 9. ( 3 ) Dziennik EFSA 2011; 9(12):2443.
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