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ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

25.11.2005

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1916/2005 НА КОМИСИЯТА
от 24 ноември 2005 година
за изменение на приложение II към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното
производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(3)

Следователно Регламент (ЕИО) № 2092/91 следва да се
измени съответно.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден по силата на
член 14 от Регламент (ЕИО) № 2092/91,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни
1991 г. относно биологичното производство на земеделски
продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и
храни (1), и по-специално член 13, второ тире от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

Приложение II към Регламент (ЕИО) № 2092/91 позволява
употребата на синтетични витамини A, D и E за преживни
животни за преходен период, който приключва на
31 декември 2005 г.
Тъй като се очаква да продължат съществуващите различия
във възможността преживните животни да получават необходимите най-важни витамини A, D и E чрез ежедневните
си хранителни дажби, що се отнася до климата и наличните източници на фуражи, трябва да се разреши употребата на такива синтетични витамини за преживни животни
и след тази дата.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение II към Регламент (ЕИО) № 2092/91 се изменя
съгласно приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден от
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички
държави-членки.
Съставено в Брюксел на 24 ноември 2005 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията

(1) ОВ 198, 22.7.1991 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1567/2005 (ОВ L 252, 28.9.2005 г., стр. 1.
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В приложение II, част Г от Регламент (ЕИО) № 2092/91, точка 1.2 се заменя със следното:
„1.2.

Витамини, провитамини и добре дефинирани химически вещества със същия ефект. В тази категория са
включени само следните вещества:
Витамини, разрешени с Регламент (EО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета (*)
— витамини, получени от суровини, срещащи се естествено в животинските храни,
— синтетични витамини, идентични на естествените витамини, за моногастрични животни,
— с предварително разрешение от компетентния орган на държавата-членка синтетични витамини A, D
и E, идентични на естествените витамини, за преживни животни.

(*) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.“
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