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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2231
z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/329 w odniesieniu do nazwy posiadacza
zezwolenia na stosowanie 6-fitazy
(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)

Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 przedsiębiorstwo Kaesler Nutrition GmbH złożyło
wniosek, w którym zaproponowało zmianę nazwy posiadacza zezwolenia zawartej w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji (UE) 2016/329 (2).

(2)

Przedsiębiorstwo Lohmann Animal Nutrition GmbH, posiadacz zezwolenia na dodatek paszowy 6-fitaza,
zmieniło swoją nazwę na Kaesler Nutrition GmbH ze skutkiem od dnia 3 lipca 2017 r. Wnioskodawca przekazał
odpowiednie dane na poparcie swojego wniosku.

(3)

Proponowana zmiana posiadacza zezwolenia ma charakter wyłącznie administracyjny i nie wymaga przeprowa
dzenia ponownej oceny dodatku. O wniosku powiadomiony został Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności.

(4)

Aby umożliwić przedsiębiorstwu Kaesler Nutrition GmbH korzystanie z praw do obrotu, niezbędna jest zmiana
nazwy posiadacza zezwolenia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/329.

(5)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego stosowania zmian przewidzianych
w niniejszym rozporządzeniu, należy ustanowić okres przejściowy, w trakcie którego dodatek paszowy 6-fitaza,
a także premiksy i mieszanki paszowe zawierające ten dodatek paszowy, które są zgodne z przepisami obowiązu
jącymi przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będą mogły nadal być wprowadzane do obrotu
i stosowane aż do wyczerpania istniejących zapasów.

(6)

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/329
W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/329 wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule słowa „posiadacz zezwolenia Lohmann Animal Nutrition GmbH” zastępuje się słowami „posiadacz
zezwolenia Kaesler Nutrition GmbH”;
2) w załączniku w drugiej kolumnie tabeli zatytułowanej „Nazwa posiadacza zezwolenia” słowa „Lohmann Animal
Nutrition GmbH” zastępuje się słowami „Kaesler Nutrition GmbH”.
(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/329 z dnia 8 marca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy jako dodatku
paszowego dla wszystkich gatunków ptaków oraz dla prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników, macior i podrzędnych gatunków
świń (posiadacz zezwolenia Lohmann Animal Nutrition GmbH) (Dz.U. L 62 z 9.3.2016, s. 5).
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Artykuł 2
Środki przejściowe
Dodatek paszowy 6-fitaza określony w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/329 oraz premiksy
i mieszanki paszowe zawierające ten dodatek wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 25 grudnia 2017 r.
zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 25 grudnia 2017 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu
i stosowane aż do wyczerpania istniejących zapasów.
Artykuł 3
Wejście w życie
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 4 grudnia 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

