
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 107/2014 

z dnia 5 lutego 2014 r. 

w sprawie wycofania z obrotu dodatków paszowych: chlorek kobaltu (II), heksahydrat; azotan 
kobaltu (II), heksahydrat i siarczan kobaltu (II), monohydrat oraz zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 1334/2003 

(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. 10 ust. 5, 

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 podstawie dyrektywy Rady 
70/524/EWG ( 2 ). 

(2) Dyrektywą 70/524/EWG zezwolono na bezterminowe 
stosowanie dodatków paszowych: chlorek kobaltu (II), 
heksahydrat; azotan kobaltu (II), heksahydrat i siarczan 
kobaltu (II), monohydrat jako związków pierwiastka 
śladowego kobalt, zaś warunki zezwolenia na ich stoso
wanie zostały ostatnio określone w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 1334/2003 ( 3 ). Dodatki te zostały 
następnie wpisane do wspólnotowego rejestru dodatków 
paszowych jako istniejące produkty zgodnie z art. 10 ust. 
1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. 

(3) W odniesieniu do stosowania wspomnianych dodatków 
paszowych, należących do grupy pierwiastków ślado
wych, nie złożono żadnych wniosków o wydanie zezwo
lenia zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1831/2003 przed upływem terminu przewidzianego 
w tym przepisie. 

(4) Należy zatem wycofać wspomniane dodatki paszowe 
z obrotu. 

(5) W wyniku wycofania tych dodatków paszowych 
konieczne jest ich skreślenie z pozycji „E 3 Kobalt-Co” 
w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1334/2003. 
Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie 
(WE) nr 1334/2003. 

(6) Należy przewidzieć dla zainteresowanych stron okres 
przejściowy, w jakim będzie można wykorzystać istnie

jące zapasy dodatków, które mają zostać wycofane 
z obrotu, premiksy, mieszanki paszowe i materiały 
paszowe, które zostały wyprodukowane przy użyciu 
tych dodatków. 

(7) Wycofanie z obrotu tych trzech produktów pozostaje 
bez uszczerbku dla przyznania zezwolenia odnoszącego 
się do nich lub dla przyjęcia środka dotyczącego ich 
statusu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Wycofanie 

Dodatki paszowe: chlorek kobaltu (II), heksahydrat; azotan 
kobaltu (II), heksahydrat i siarczan kobaltu (II), monohydrat, 
należące do grupy „pierwiastki śladowe”, zostają wycofane 
z obrotu. 

Artykuł 2 

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1334/2003 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1334/2003 w pozycji 
E 3 Kobalt-Co skreśla się elementy „Chlorek kobaltu (II), heksa
hydrat”, „Azotan kobaltu (II), heksahydrat” i „Siarczan kobaltu 
(II), monohydrat”. 

Artykuł 3 

Środki przejściowe 

1. Istniejące zapasy produktów, o których mowa w art. 1, 
mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane jako 
dodatki paszowe do dnia 26 sierpnia 2014 r. 

2. Premiksy wytwarzane przy użyciu dodatków, o których 
mowa w ust. 1, mogą być nadal wprowadzane do obrotu 
i stosowane do dnia 26 lutego 2015 r. 

3. Mieszanki paszowe i materiały paszowe, które zostały 
opatrzone etykietami zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
767/2009 do dnia 26 sierpnia 2015 r., i wyprodukowane 
przy użyciu dodatków, o których mowa w ust. 1, lub przy 
użyciu premiksów, o których mowa w ust. 2, mogą być 
nadal wprowadzane do obrotu i stosowane do wyczerpania 
zapasów.
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( 1 ) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. 
( 2 ) Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. doty

cząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1). 
( 3 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. 

zmieniające warunki zezwolenia na kilka dodatków paszowych nale 
żących do grupy pierwiastków śladowych (Dz.U. L 187 z 26.7.2003, 
s. 11).



Artykuł 4 

Wejście w życie 

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 5 lutego 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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