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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 839/2012
ze dne 18. září 2012
o povolení močoviny jako doplňkové látky pro přežvýkavce
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

(6)

Jelikož se zavádějí změny podmínek povolení močoviny,
které nemají žádné přímé bezprostřední účinky na
bezpečnost, mělo by být zúčastněným stranám posky
tnuto před povolením přiměřené období, které jim
umožní připravit se na plnění nových požadavků, které
z povolení vyplývají. Kromě toho je vhodné stanovit
přechodné období pro spotřebování stávajících zásob
močoviny podle povolení na základě směrnice
82/471/EHS a krmiv obsahujících močovinu.

(7)

Pro hospodářské subjekty je velice komplikované přizpů
sobovat opakovaně a ze dne na den označení krmiv
obsahujících různé doplňkové látky, které byly postupně
povolovány podle postupu stanoveného v čl. 10 odst. 2
nařízení (ES) č. 1831/2003 a u nichž musí být splněna
nová pravidla pro označování. Je proto vhodné snížit
administrativní zátěž hospodářských subjektů tím, že se
poskytne určité období umožňující bezproblémovou
změnu označení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách
používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2
uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňko
vých látek používaných ve výživě zvířat a důvody
a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení
produktů povolených podle směrnice Rady 82/471/EHS
ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používa
ných ve výživě zvířat (2).

(2)

Močovina byla povolena směrnicí 82/471/EHS na
neomezenou dobu. Uvedený produkt byl v souladu
s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně
zapsán do registru Společenství pro doplňkové látky
jako stávající produkt.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
(3)

(4)

(5)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve
spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána
žádost o přehodnocení močoviny jako doplňkové látky
pro přežvýkavce, přičemž bylo požádáno o zařazení
uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových
látek „nutriční doplňkové látky“. Tato žádost byla před
ložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle
čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“)
dospěl ve svém stanovisku ze dne 7. března 2012 (3)
k závěru, že močovina nemá za navržených podmínek
použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví
nebo na životní prostředí a že poskytuje nebílkovinný
dusík pro mikrobiální syntézu bílkovin v bachoru. Úřad
nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po
uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu
o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv
předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou
nařízením (ES) č. 1831/2003.
Posouzení močoviny prokazuje, že podmínky pro povo
lení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003
jsou splněny. Proto by používání uvedené látky mělo
být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Úř. věst. L 213, 21.7.1982, s. 8.
(3) EFSA Journal 2012; 10(3):2624.

Článek 1
Povolení
Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňko
vých látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „močo
vina a její deriváty“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě
zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
Článek 2
Požadavky na označování
Krmiva obsahující močovinu se označí v souladu s tímto naří
zením nejpozději do 19. května 2013.
Avšak krmiva obsahující močovinu, která byla označena
v souladu se směrnicí 82/471/EHS před 19. květnem 2013,
mohou být uváděna na trh až do vyčerpání zásob.
Článek 3
Přechodná opatření
Stávající zásoby močoviny a krmiv obsahujících močovinu
v den vstupu tohoto nařízení v platnost mohou být uváděny
na trh a používány za podmínek stanovených ve směrnici
82/471/EHS až do jejich vyčerpání.
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Článek 4
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje platnost dne 19. listopadu 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 18. září 2012.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

19.9.2012

PŘÍLOHA

Identifikační
číslo
doplňkové
látky

Jméno
držitele
povolení

Doplňková
látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Maximální
stáří

Přežvýkavci
s fungujícím
bachorem

—

Minimální
obsah

Maximální
obsah

mg/kg kompletního krmiva
o obsahu vlhkosti 12 %

Jiná ustanovení

Konec platnosti
povolení

CS

Druh nebo
kategorie zvířat

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: močovina a její deriváty
3d1

—

Močovina

Složení doplňkové látky
Obsah močoviny: minimálně 97 %
Obsah dusíku: 46 %
Charakteristika účinné látky
Diaminomethanon, číslo CAS
chemický vzorec: (NH2)2CO

58069-82-2,

Pro stanovení celkového dusíku v doplňkové látce:
titrace (metoda uvedená v příloze IV bodě 2.3.3
nařízení (ES) č. 2003/2003).
Pro stanovení podílu biuretu na celkovém dusíku
v doplňkové látce: spektrofotometrie (metoda
uvedená v příloze IV bodě 2.5 nařízení (ES)
č. 2003/2003).

V návodu pro použití doplňkové
látky a krmiva obsahujícího močo
vinu musí být uvedeno:

19. listopad 2022

„Močovina se smí zkrmovat
pouze zvířatům s fungujícím
bachorem. Zkrmování močoviny
až po maximální dávku by mělo
probíhat postupně. Maximální
obsah močoviny by měl být
zkrmován pouze jako součást
stravy bohaté na lehce stravitelné
sacharidy a s nízkým obsahem
rozpustného dusíku.
Maximálně
30 %
celkového
dusíku v denní krmné dávce by
mělo pocházet z močoviny-N.“

Pro stanovení močoviny v premixech, krmných
směsích a krmných surovinách: spektrofotometrie
(metoda uvedená v příloze III oddíle D nařízení
(ES) č.152/2009).
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Analytická metoda (1)

8 800

(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx
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