
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 161/2013 

z dnia 21 lutego 2013 r. 

dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu zawierającego wodorotlenek sodu jako dodatku 
paszowego w żywieniu kotów, psów i ryb ozdobnych 

(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. 9 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano 
udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu 
zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury 
przyznawania takich zezwoleń. Artykuł 10 tego 
rozporządzenia przewiduje ponowną ocenę dodatków 
dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 
70/524/EWG ( 2 ). 

(2) Dyrektywą Komisji (EWG) nr 86/525 ( 3 ) udzielono 
zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG zezwolenia bez ogra
niczeń czasowych na stosowanie preparatu zawierającego 
wodorotlenek sodu, nr CAS 1310-73-2, jako dodatku 
paszowego w żywieniu kotów i psów. Preparat ten został 
następnie wpisany do wspólnotowego rejestru dodatków 
paszowych jako istniejący produkt zgodnie z art. 10 ust. 
1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. 

(3) Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1831/2003 w związku z art. 7 tego rozporządzenia 
złożony został wniosek o ponowną ocenę wodorotlenku 
sodu, nr CAS 1310-73-2, jako dodatku paszowego 
w żywieniu kotów i psów oraz, zgodnie z art. 7 tego 
rozporządzenia, w odniesieniu do nowego zastosowania 
w żywieniu ryb ozdobnych celem sklasyfikowania 
dodatku w kategorii „dodatki technologiczne”. Do 
wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz doku
menty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 1831/2003. 

(4) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) 
stwierdził w opinii z dnia 11 września 2012 r. ( 4 ), że – 
uwzględniając fakt, że wydano już zezwolenie na stoso
wanie tego dodatku w żywności przy tym samym dzia 
łaniu i przy warunkach stosowania odpowiadających 
warunkom proponowanym – wodorotlenek sodu nie 

ma niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i że 
działa w paszy zasadniczo w ten sam sposób co 
w żywności, a mianowicie jako regulator kwasowości, 
i że z tego powodu nie istnieje potrzeba dalszego wyka
zywania skuteczności. Urząd stwierdził, że jeśli zastoso
wane zostaną odpowiednie środki ochronne, nie ma 
powodu do obaw w kwestii bezpieczeństwa użytkow
ników. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie 
dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, 
przedłożone przez laboratorium referencyjne ustano
wione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. 

(5) Z oceny wodorotlenku sodu wynika, że warunki udzie
lenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia 
(WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym 
należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

(6) Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natych
miastowego stosowania zmian w warunkach udzielenia 
zezwolenia, należy zezwolić na okres przejściowy w celu 
pozbycia się istniejących zapasów dodatku, premiksów 
i mieszanek paszowych zawierających ten preparat, 
dopuszczonych dyrektywą nr 86/525/EWG. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii 
„dodatki technologiczne” i do grupy funkcjonalnej „regulatory 
kwasowości” zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany 
w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi 
w załączniku. 

Artykuł 2 

Dodatek wyszczególniony w załączniku oraz premiksy go 
zawierające, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed 
dniem 14 marca 2014 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi 
przed dniem 14 marca 2013 r., mogą być nadal wprowadzane 
do obrotu i stosowane aż do wyczerpania istniejących zapasów. 

Mieszanki paszowe zawierające dodatek wyszczególniony 
w załączniku, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed 
dniem 14 marca 2015 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi 
przed dniem 14 marca 2013 r., mogą być nadal wprowadzane 
do obrotu i stosowane aż do wyczerpania istniejących zapasów.
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( 1 ) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. 
( 2 ) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1. 
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Artykuł 3 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 21 lutego 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

Numer iden
tyfikacyjny 

dodatku 

Nazwa 
posiadacza 
zezwolenia 

Dodatek Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna 
Gatunek lub 

kategoria 
zwierzęcia 

Maksymalny 
wiek 

Minimalna 
zawartość 

Maksymalna 
zawartość 

Inne przepisy Data ważności 
zezwolenia mg/kg mieszanki paszowej 

pełnoporcjowej o wilgotności 
12 % 

Kategoria: dodatki technologiczne. Grupa funkcjonalna: regulatory kwasowości 

1j524 — Wodoro
tlenek 
sodu 

Skład dodatku 

Wodorotlenek sodu, 50 % w/w 

(roztwór wodny) 

Charakterystyka substancji czynnej 

Wodorotlenek sodu ≥ 98,0 % zasady ogółem (w 
przeliczeniu na NaOH) 

Nr CAS NaOH: 1310-73-2 

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej 

Metoda analizy (1 ) 

Oznaczanie wodorotlenku sodu w dodatku paszo
wym: Titrimetry – FAO JECFA Combined Compen
dium for Food Additive Specifications, Monograph 
No 1 (2006) „sodium hydroxide”. 

Koty, psy 
i ryby 

ozdobne 

— — — 1. Środki bezpieczeństwa: podczas 
kontaktu z produktem należy 
chronić drogi oddechowe i oczy 
oraz używać rękawic i odzieży 
ochronnej. 

2. Stosowanie: wynikające ze stoso
wania stężenie całkowite sodu 
w paszy nie może naruszać 
ogólnej równowagi elektrolitowej 

14 marca 2023 r. 

(1 ) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx oraz http://www.fao.org/ag/jecfa-additives/details.html?id=400
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