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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1395 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Οκτωβρίου 2020
για την ανανέωση της έγκρισης του Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 ως πρόσθετης ύλης
ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, για την έγκρισή του για κοτόπουλα εκτρεφόμενα για
ωοπαραγωγή, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/2008 (►M1 κάτοχος της
άδειας: Evonik Operations GmbH ◄)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(EE L 324 της 6.10.2020, σ. 3)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα

►M1

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/733 της Επιτροπής της 5ης Μαΐου
2021

αριθ.

σελίδα

L 158

11

ημερομηνία
6.5.2021
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▼B
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2020/1395

ΤΗΣ

της 5ης Οκτωβρίου 2020
για την ανανέωση της έγκρισης του Bacillus amyloliquefaciens
CECT 5940 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς
πάχυνση, για την έγκρισή του για κοτόπουλα εκτρεφόμενα για
ωοπαραγωγή, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1292/2008 (►M1 κάτοχος της άδειας: Evonik Operations
GmbH ◄)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Άρθρο 1
Η έγκριση της πρόσθετης ύλης που προσδιορίζεται στο παράρτημα, η
οποία ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες
ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «σταθεροποιητές της χλωρίδας των
εντέρων» για κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή, καθώς και
στην ίδια κατηγορία και την ίδια λειτουργική ομάδα για κοτόπουλα
προς πάχυνση, ανανεώνεται υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν
λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1292/2008 καταργείται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός
ταυτοποί
ησης της
πρόσθετης
ύλης

Επωνυμία του
κατόχου της
άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περι
γραφή, μέθοδος ανάλυσης

Είδος ή κατη
γορία ζώων

Μέγιστη
ηλικία

Ελάχιστη
περιεκτικό
τητα

Μέγιστη
περιεκτικό
τητα
Άλλες διατάξεις

CFU ανά kg πλήρους ζωο
τροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %

Λήξη της
περιόδου
ισχύος της
άδειας

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: σταθεροποιητές της χλωρίδας του εντέρου.
4b1822

►M1 Evonik
Operations
GmbH ◄

Bacillus
amylolique
faciens
CECT 5940

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Παρασκεύασμα Bacillus amy
loliquefaciens CECT 5940 με
ελάχιστη περιεκτικότητα:
— 1 × 109 CFU/g πρόσθετης
ύλης
Σε στερεά μορφή
Χαρακτηρισμός της δραστι
κής ουσίας

Μέθοδος ανάλυσης (1)
Καταμέτρηση: τεχνική επίστρω
σης με επάλειψη, σε άγαρ με
τρυπτόνη και σόγια (EN 15 784)
Ταυτοποίηση: ηλεκτροφόρηση
παλλόμενου πεδίου (PFGE).

Κοτόπουλα
εκτρεφόμενα
για ωοπαρα
γωγή

-

1 × 109

-

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και του προμίγματος πρέπει να αναφέρο
νται οι συνθήκες αποθήκευσης και η στα
θερότητα στη θερμική επεξεργασία.

26.10.2030

2. Επιτρέπεται η χρήση σε ζωοτροφές που
περιέχουν τα ακόλουθα εγκεκριμένα κοκκι
διοστατικά:
δικλαζουρίλη,
νατριούχος
μονενσίνη, ή νικαρβαζίνη.
3. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμιγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρή
σεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επι
χειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν
οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση
των πιθανών κινδύνων που απορρέουν
από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι
αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω δια
δικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα
προμίγματα χρησιμοποιούνται με μέσα
ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομέ
νων μέτρων προστασίας της αναπνοής,
καθώς και γυαλιών και γαντιών ασφαλείας.

(1) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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Σπόροι του Bacillus amyloli
quefaciens CECT 5940

Κοτόπουλα
προς
πάχυνση

