
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1747 

z dnia 30 września 2015 r. 

w sprawie sprostowania załącznika do rozporządzenia (UE) nr 26/2011 dotyczącego zezwolenia 
na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków 

(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. Art. 10 tego rozporzą
dzenia przewiduje ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na podstawie dyrektywy Rady 70/524/EWG (2). 

(2)  Witamina E była przedmiotem ponownej oceny i została dopuszczona rozporządzeniem Komisji (UE) 
nr 26/2011 (3) do dnia 4 lutego 2021 r. jako dodatek paszowy w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków. 

(3)  Mimo że w art. 1 rozporządzenia (UE) nr 26/2011 mowa jest o preparatach zawierających witaminę E, które są 
dopuszczone jako dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w 
załączniku do tego rozporządzenia, w rzeczonym załączniku nie ma wzmianki o preparatach. Ta niezgodność 
prowadzi do tego, że organy kontrolne niektórych państw członkowskich uznają preparaty zawierające 
witaminę E za niedopuszczone. 

(4)  Aby umożliwić właściwą wykładnię rozporządzenia (UE) nr 26/2011, należy wprowadzić w załączniku do tego 
rozporządzenia wzmiankę uściślającą stosowanie i wprowadzanie do obrotu preparatów zawierających 
witaminę E, jako że taki był zamiar prawodawcy w chwili przyjmowania rozporządzenia. 

(5)  Poza tym doświadczenia związane z kontrolami urzędowymi oznakowania witaminy E wskazują na konieczność 
uściślenia konkretnej nazwy nadawanej temu dodatkowi. 

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 26/2011. 

(7)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 26/2011 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w kolumnie zatytułowanej „Dodatek”: 

—  wpis „Witamina E/Octan all-rac-alfa-tokoferylu” zastępuje się wpisem „»Witamina E« lub »Octan all-rac-alfa- 
tokoferylu«”, 

—  wpis „Witamina E/Octan RRR-alfa-tokoferylu” zastępuje się wpisem „»Witamina E« lub »Octan RRR-alfa- 
tokoferylu«”, 

—  wpis „Witamina E/RRR-alfa tokoferol” zastępuje się wpisem „»Witamina E« lub »RRR-alfa tokoferol«”; 
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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. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1). 
(3) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2011 dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu 

zwierząt wszystkich gatunków (Dz.U. L 11 z 15.1.2011, s. 18). 



2) w kolumnie zatytułowanej „Inne przepisy” dodaje się punkt w brzmieniu: 

„3.  Witamina E może być wprowadzana do obrotu i stosowana jako dodatek stanowiący preparat.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 30 września 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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