
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/568 

z dnia 7 kwietnia 2015 r. 

zmieniająca załącznik I do decyzji wykonawczej 2012/725/UE w odniesieniu do definicji 
laktoferyny bydlęcej 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2173) 

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące 
nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzją wykonawczą Komisji 2012/725/UE (2) zezwolono na wprowadzenie do obrotu laktoferyny bydlęcej jako 
nowego składnika żywności. 

(2)  W załączniku I do decyzji wykonawczej 2012/725/UE określono specyfikacje laktoferyny bydlęcej. Specyfikacje 
te obejmują definicję laktoferyny bydlęcej. Definicja ta powinna zostać zmieniona, aby lepiej opisywać ten nowy 
składnik żywności, który uzyskał zezwolenie. 

(3)  Należy odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2012/725/UE. 

(4)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku I do decyzji wykonawczej 2012/725/UE definicja laktoferyny bydlęcej otrzymuje brzmienie: 

„Laktoferyna bydlęca (bLF) jest białkiem naturalnie występującym w mleku krowim. Jest to glikoproteina wiążąca 
żelazo o masie cząsteczkowej ok. 77 kDa. Składa się z pojedynczego łańcucha polipeptydowego 689 aminokwasów. 

Laktoferynę bydlęcą wyizolowuje się z odtłuszczonego mleka lub serwatki serowej w drodze wymiany jonów i 
kolejnych etapów ultrafiltracji. Następnie suszy się ją przez liofilizację lub rozpylanie i odsiewa duże cząstki.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Morinaga Milk Industry Co., Ltd, 33-1, Shiba 3-chome, Minato-ku, Tokio 
108-8384, Japonia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 kwietnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  

9.4.2015 L 93/71 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1. 
(2) Decyzja wykonawcza Komisji 2012/725/UE z dnia 22 listopada 2012 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu laktoferyny bydlęcej 

jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (Morinaga) (Dz.U. L 327 
z 27.11.2012, s. 46). 
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