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Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/53 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη
χορήγηση άδειας για τη βουταν-1-όλη, την εξαν-1-όλη, την οκταν-1-όλη, την εννεαν-1-όλη, τη
δωδεκαν-1-όλη, την επταν-1-όλη, τη δεκαν-1-όλη, την πενταν-1-όλη, την αιθανόλη, την
ακεταλδεΰδη, την προπανάλη, τη βουτανάλη, την πεντανάλη, την εξανάλη, την οκτανάλη, τη
δεκανάλη, τη δωδεκανάλη, την εννεανάλη, την επτανάλη, την ενδεκανάλη, το 1,1-διαιθοξυαιθάνιο,
το μυρμηκικό οξύ, το οξικό οξύ, το προπιονικό οξύ, το βαλεριανικό οξύ, το εξανοϊκό οξύ, το
οκτανοϊκό οξύ, το δεκανοϊκό οξύ, το δωδεκανοϊκό οξύ, το ελαϊκό οξύ, το δεκαεξανοϊκό οξύ, το
δεκατετρανοϊκό οξύ, το επτανοϊκό οξύ, το εννεανοϊκό οξύ, τον οξικό αιθυλεστέρα, τον οξικό
προπυλεστέρα, τον οξικό βουτυλεστέρα, τον οξικό εξυλεστέρα, τον οξικό οκτυλεστέρα, τον οξικό
εννεϋλεστέρα, τον οξικό δεκυλεστέρα, τον οξικό δωδεκυλεστέρα, τον οξικό επτυλεστέρα, τον οξικό
μεθυλεστέρα, τον βουτυρικό μεθυλεστέρα, τον βουτυρικό βουτυλεστέρα, τον βουτυρικό
πεντυλεστέρα, τον βουτυρικό εξυλεστέρα, τον βουτυρικό οκτυλεστέρα, τον δεκανοϊκό αιθυλεστέρα,
τον εξανοϊκό αιθυλεστέρα, τον εξανοϊκό προπυλεστέρα, τον εξανοϊκό πεντυλεστέρα, τον εξανοϊκό
εξυλεστέρα, τον εξανοϊκό μεθυλεστέρα, τον μυρμηκικό αιθυλεστέρα, τον δωδεκανοϊκό αιθυλεστέρα,
τον δεκατετρανοϊκό αιθυλεστέρα, τον εννεανοϊκό αιθυλεστέρα, τον οκτανοϊκό αιθυλεστέρα, τον
προπιονικό αιθυλεστέρα, τον προπιονικό μεθυλεστέρα, τον βαλεριανικό αιθυλεστέρα, τον
βαλεριανικό βουτυλεστέρα, τον εξ-3-ενοϊκό αιθυλεστέρα, τον δεκαεξανοϊκό αιθυλεστέρα, τον trans2-βουτενοϊκό αιθυλεστέρα, τον ενδεκανοϊκό αιθυλεστέρα, τον ισοβαλεριανικό βουτυλεστέρα, τον
ισοβουτυρικό εξυλεστέρα, τον 2-μεθυλοβουτυρικό μεθυλεστέρα, τον 2-μεθυλοβουτυρικό
εξυλεστέρα, τον κιτρικό τριαιθυλεστέρα, τον ισοβαλεριανικό εξυλεστέρα και τον 2-μεθυλοβαλεριανικό μεθυλεστέρα ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη (1) .............................
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δωδεκανοϊκό 3-μεθυλοβουτυλεστέρα, τον οκτανοϊκό 3-μεθυλοβουτυλεστέρα, τον προπιονικό 3μεθυλοβουτυλεστέρα, τον μυρμηκικό 3-μεθυλοβουτυλεστέρα, το τριβουτυρικό γλυκερύλιο, τον
ισοβουτυρικό ισοβουτυλεστέρα, τον ισοβουτυρικό ισοπεντυλεστέρα, τον ισοβαλεριανικό ισοβουτυλεστέρα, τον 2-μεθυλοβουτυρικό ισοπεντυλεστέρα, τον ισοβαλεριανικό 2-μεθυλοβουτυλεστέρα και
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Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο
της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/53 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2016
σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη βουταν-1-όλη, την εξαν-1-όλη, την οκταν-1-όλη, την εννεαν-1-όλη,
τη δωδεκαν-1-όλη, την επταν-1-όλη, τη δεκαν-1-όλη, την πενταν-1-όλη, την αιθανόλη, την ακεταλδεΰδη,
την προπανάλη, τη βουτανάλη, την πεντανάλη, την εξανάλη, την οκτανάλη, τη δεκανάλη, τη δωδεκανάλη,
την εννεανάλη, την επτανάλη, την ενδεκανάλη, το 1,1-διαιθοξυαιθάνιο, το μυρμηκικό οξύ, το οξικό οξύ,
το προπιονικό οξύ, το βαλεριανικό οξύ, το εξανοϊκό οξύ, το οκτανοϊκό οξύ, το δεκανοϊκό οξύ, το
δωδεκανοϊκό οξύ, το ελαϊκό οξύ, το δεκαεξανοϊκό οξύ, το δεκατετρανοϊκό οξύ, το επτανοϊκό οξύ, το
εννεανοϊκό οξύ, τον οξικό αιθυλεστέρα, τον οξικό προπυλεστέρα, τον οξικό βουτυλεστέρα, τον οξικό
εξυλεστέρα, τον οξικό οκτυλεστέρα, τον οξικό εννεϋλεστέρα, τον οξικό δεκυλεστέρα, τον οξικό
δωδεκυλεστέρα, τον οξικό επτυλεστέρα, τον οξικό μεθυλεστέρα, τον βουτυρικό μεθυλεστέρα, τον
βουτυρικό βουτυλεστέρα, τον βουτυρικό πεντυλεστέρα, τον βουτυρικό εξυλεστέρα, τον βουτυρικό
οκτυλεστέρα, τον δεκανοϊκό αιθυλεστέρα, τον εξανοϊκό αιθυλεστέρα, τον εξανοϊκό προπυλεστέρα, τον
εξανοϊκό πεντυλεστέρα, τον εξανοϊκό εξυλεστέρα, τον εξανοϊκό μεθυλεστέρα, τον μυρμηκικό
αιθυλεστέρα, τον δωδεκανοϊκό αιθυλεστέρα, τον δεκατετρανοϊκό αιθυλεστέρα, τον εννεανοϊκό
αιθυλεστέρα, τον οκτανοϊκό αιθυλεστέρα, τον προπιονικό αιθυλεστέρα, τον προπιονικό μεθυλεστέρα,
τον βαλεριανικό αιθυλεστέρα, τον βαλεριανικό βουτυλεστέρα, τον εξ-3-ενοϊκό αιθυλεστέρα, τον
δεκαεξανοϊκό αιθυλεστέρα, τον trans-2-βουτενοϊκό αιθυλεστέρα, τον ενδεκανοϊκό αιθυλεστέρα, τον
ισοβαλεριανικό βουτυλεστέρα, τον ισοβουτυρικό εξυλεστέρα, τον 2-μεθυλοβουτυρικό μεθυλεστέρα, τον
2-μεθυλοβουτυρικό εξυλεστέρα, τον κιτρικό τριαιθυλεστέρα, τον ισοβαλεριανικό εξυλεστέρα και τον 2μεθυλοβαλεριανικό μεθυλεστέρα ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη
διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής. Το άρθρο 10 του
εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία
70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Η βουταν-1-όλη, η εξαν-1-όλη, η οκταν-1-όλη, η εννεαν-1-όλη, η δωδεκαν-1-όλη, η επταν-1-όλη, η δεκαν-1-όλη, η
πενταν-1-όλη, η αιθανόλη, η ακεταλδεΰδη, η προπανάλη, η βουτανάλη, η πεντανάλη, η εξανάλη, η οκτανάλη, η
δεκανάλη, η δωδεκανάλη, η εννεανάλη, η επτανάλη, η ενδεκανάλη, το 1,1-διαιθοξυαιθάνιο, το μυρμηκικό οξύ, το οξικό
οξύ, το προπιονικό οξύ, το βαλεριανικό οξύ, το εξανοϊκό οξύ, το οκτανοϊκό οξύ, το δεκανοϊκό οξύ, το δωδεκανοϊκό οξύ,
το ελαϊκό οξύ, το δεκαεξανοϊκό οξύ, το δεκατετρανοϊκό οξύ, το επτανοϊκό οξύ, το εννεανοϊκό οξύ, ο οξικός
αιθυλεστέρας, ο οξικός προπυλεστέρας, ο οξικός βουτυλεστέρας, ο οξικός εξυλεστέρας, ο οξικός οκτυλεστέρας, ο
οξικός εννεϋλεστέρας, ο οξικός δεκυλεστέρας, ο οξικός δωδεκυλεστέρας, ο οξικός επτυλεστέρας, ο οξικός μεθυλεστέρας,

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(2) Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της
14.12.1970, σ. 1).

L 13/2

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17.1.2017

ο βουτυρικός μεθυλεστέρας, ο βουτυρικός βουτυλεστέρας, ο βουτυρικός πεντυλεστέρας, ο βουτυρικός εξυλεστέρας, ο
βουτυρικός οκτυλεστέρας, ο δεκανοϊκός αιθυλεστέρας, ο εξανοϊκός αιθυλεστέρας, ο εξανοϊκός προπυλεστέρας, ο
εξανοϊκός πεντυλεστέρας, ο εξανοϊκός εξυλεστέρας, ο εξανοϊκός μεθυλεστέρας, ο μυρμηκικός αιθυλεστέρας, ο
δωδεκανοϊκός αιθυλεστέρας, ο δεκατετρανοϊκός αιθυλεστέρας, ο εννεανοϊκός αιθυλεστέρας, ο οκτανοϊκός αιθυλεστέρας,
ο προπιονικός αιθυλεστέρας, ο προπιονικός μεθυλεστέρας, ο βαλεριανικός αιθυλεστέρας, ο βαλεριανικός βουτυλεστέρας,
ο εξ-3-ενοϊκός αιθυλεστέρας, ο δεκαεξανοϊκός αιθυλεστέρας, ο trans-2-βουτενοϊκός αιθυλεστέρας, ο ενδεκανοϊκός
αιθυλεστέρας, ο ισοβαλεριανικός βουτυλεστέρας, ο ισοβουτυρικός εξυλεστέρας, ο 2-μεθυλοβουτυρικός μεθυλεστέρας, ο
2-μεθυλοβουτυρικός εξυλεστέρας, ο κιτρικός τριαιθυλεστέρας, ο ισοβαλεριανικός εξυλεστέρας και ο 2-μεθυλοβαλε
ριανικός μεθυλεστέρας, εφεξής «οι εν λόγω ουσίες», έχουν αδειοδοτηθεί χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την
οδηγία 70/54/ΕΟΚ ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Τα προϊόντα αυτά προστέθηκαν στη συνέχεια
στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν
λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση των εν λόγω ουσιών ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για
όλα τα ζωικά είδη. Ο αιτών ζήτησε την ταξινόμηση αυτών των πρόσθετων υλών στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες
ύλες». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 12 Μαρτίου 2013 (1), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»)
συμπεραίνει ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, οι εν λόγω ουσίες δεν έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία
των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Η Αρχή συμπεραίνει επίσης ότι οι εν λόγω ουσίες είναι
αρωματικές ουσίες των οποίων η χρήση στα τρόφιμα επιτρέπεται και η αποτελεσματικότητα είναι αποδεδειγμένη, καθώς
οι λειτουργίες της πρόσθετης ύλης όπως εφαρμόζονται κατά τη χρήση σε ζωοτροφές και όπως περιγράφονται κατά τη
χρήση στα τρόφιμα είναι παρόμοιες.

(5)

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκαλούνται ανησυχίες για την ασφάλεια των χρηστών εφόσον λαμβάνονται
κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η Αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη
διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης των πρόσθετων υλών
ζωοτροφών η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(6)

Από την αξιολόγηση των εν λόγω ουσιών διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για την αδειοδότηση, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση των ουσιών αυτών, όπως
καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να καθοριστούν μέγιστες συνιστώμενες περιεκτι
κότητες για τις ουσίες αυτές. Οι ουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται σε σύνθετες ζωοτροφές που χορηγούνται
κατόπιν με το νερό.

(7)

Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων στους όρους
αδειοδότησης των εν λόγω ουσιών, θεωρείται σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη
να προετοιμαστούν για να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας
Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών
«αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για τη
διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2
Μεταβατικά μέτρα
1.
Για τις ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα και τα προμείγματα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, που έχουν
παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Αυγούστου 2017 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 6 Φεβρουαρίου
2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.
(1) EFSA Journal 2013·11(4):3169.
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2.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγά ζώα.
3.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγά ζώα.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
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.
Βρυξέλλες, 14ης Δεκεμβρίου 2016.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα του
κατόχου της
άδειας

(1)

(2)

Μέγιστη περιε
κτικότητα

Ελάχιστη
περιεκτικότητα
Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περι
γραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατη
γορία ζώου

Μέγιστη
ηλικία

(3)

(4)

(5)

(6)

mg δραστικής ουσίας/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτι
κότητα σε υγρασία 12 %

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της
περιόδου
ισχύος της
άδειας

(7)

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027
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Αριθμός
αναγνώρισης
της πρόσθε
της ύλης

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

—

Βουταν-1όλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βουταν-1-όλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βουταν-1-όλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99,5 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C4H10O
Αριθ. CAS 71-36-3
FLAVIS 02.004
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της βου
ταν-1-όλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Εξαν-1-όλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εξαν-1-όλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Εξαν-1-όλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 96,5 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C6H14O
Αριθ. CAS 111-27-3
FLAVIS 02.005
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της
εξαν-1-όλης στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:
Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
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6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οκταν-1-όλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οκταν-1-όλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οκταν-1-όλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H18O
Αριθ. CAS 111-87-5
FLAVIS 02.006
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της
οκταν-1-όλης στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη
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6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Εννεαν-1-όλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εννεαν-1-όλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Εννεαν-1-όλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H20O
Αριθ. CAS 143-08-8
FLAVIS 02.007
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της εν
νεαν-1-όλης στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:
Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b02007

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/7

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Δωδεκαν-1όλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δωδεκαν-1-όλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Δωδεκαν-1-όλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C12H26O
Αριθ. CAS 112-53-8
FLAVIS 02.008
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της δω
δεκαν-1-όλης στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b02008

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Επταν-1-όλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Επταν-1-όλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Επταν-1-όλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C7H16O
Αριθ. CAS 111-70-6
FLAVIS 02.021
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της
επταν-1-όλης στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:
Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b02021

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/9

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Δεκαν-1-όλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δεκαν-1-όλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Δεκαν-1-όλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H22O
Αριθ. CAS 112-30-1
FLAVIS 02.024
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της δε
καν-1-όλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b02024

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/10

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Πενταν-1όλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Πενταν-1-όλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Πενταν-1-όλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C5H12O
Αριθ. CAS 71-41-0
FLAVIS 02.040
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της πε
νταν-1-όλης στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/11

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b02040

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Αιθανόλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Αιθανόλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Αιθανόλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
ή ενζυμική ζύμωση.
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C2H6O
Αριθ. CAS 64-17-5
FLAVIS 02.078
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της αι
θανόλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b02078

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/12

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Ακεταλδεΰδη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ακεταλδεΰδη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ακεταλδεΰδη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C2H4O
Αριθ. CAS 75-07-0
FLAVIS 05.001
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της ακε
ταλδεΰδης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/13

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05001

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Προπανάλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Προπανάλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Προπανάλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C3H6O
Αριθ. CAS 123-38-6
FLAVIS 05.002
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της προ
πανάλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05002

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/14

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Βουτανάλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βουτανάλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βουτανάλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C6H8O
Αριθ. CAS 123-72-8
FLAVIS 05.003
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της βου
τανάλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/15

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05003

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Πεντανάλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Πεντανάλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Πεντανάλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C5H10O
Αριθ. CAS 110-62-3
FLAVIS 05.005
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της πε
ντανάλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05005

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/16

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Εξανάλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εξανάλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Εξανάλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C6H12O
Αριθ. CAS 66-25-1
FLAVIS 05.008
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της εξα
νάλης στην πρόσθετη ύλη ζωο
τροφών και σε αρωματικά προ
μείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/17

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05008

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οκτανάλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οκτανάλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οκτανάλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 92 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H16O
Αριθ. CAS 124-13-0
FLAVIS 05.009
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της
οκτανάλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05009

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/18

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Δεκανάλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δεκανάλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Δεκανάλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 92 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H20O
Αριθ. CAS 112-31-2
FLAVIS 05.010
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της δε
κανάλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/19

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05010

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Δωδεκανάλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δωδεκανάλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Δωδεκανάλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 92 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C12H24O
Αριθ. CAS 112-54-9
FLAVIS 05.011
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της δω
δεκανάλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05011

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/20

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Εννεανάλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εννεανάλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Εννεανάλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 92 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H18O
Αριθ. CAS 124-19-6
FLAVIS 05.025
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της εν
νεανάλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/21

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05025

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Επτανάλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Επτανάλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Επτανάλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 92 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C7H14O
Αριθ. CAS 111-71-7
FLAVIS 05.031
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της
επτανάλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05031

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/22

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Ενδεκανάλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ενδεκανάλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ενδεκανάλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 92 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C11H22O
Αριθ. CAS 112-44-7
FLAVIS 05.034
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της ενδε
κανάλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/23

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05034

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

1,1-Διαιθο
ξυαιθάνιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
1,1-Διαιθοξυαιθάνιο
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
1,1-Διαιθοξυαιθάνιο
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C6H14O2
Αριθ. CAS 105-57-7
FLAVIS 06.001
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του 1,1διαιθοξυαιθανίου στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b06001

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/24

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Μυρμηκικό
οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Μυρμηκικό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Μυρμηκικό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: CH2O2
Αριθ. CAS 64-18-6
FLAVIS 08.001
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό του μυρ
μηκικού οξέος στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/25

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08001

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οξικό οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οξικό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οξικό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99,5 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C2H4O2
Αριθ. CAS 64-19-7
FLAVIS 08.002
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό του οξι
κού οξέος στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08002

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/26

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Προπιονικό
οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Προπιονικό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Προπιονικό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99,5 % τουλάχι
στον
Μη
πτητικό
κατάλοιπο
≤ 0,01 % μετά από ξήρανση
στους 140 °C μέχρι σταθερού
βάρους.
Αλδεΰδες ≤ 0,1 % εκφραζόμε
νες ως φορμαλδεΰδη
Χημικός τύπος: C3H6O2
Αριθ. CAS 79-09-4
FLAVIS 08.003

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1k280

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/27

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Μέθοδος ανάλυσης (1)

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Βαλεριανικό
οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βαλεριανικό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βαλεριανικό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C5H10O2
Αριθ. CAS 109-52-4
FLAVIS 08.007
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του βα
λεριανικού οξέος στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

—

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

Για τον προσδιορισμό του προ
πιονικού οξέος στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

2b08007

(9)

L 13/28

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Εξανοϊκό οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εξανοϊκό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Εξανοϊκό οξύ
Παράγεται με χημική τροπο
ποίηση εκχυλισμένων λιπών
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C6H12O2
Αριθ. CAS 142-62-1
FLAVIS 08.009
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό του εξα
νοϊκού οξέος στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 25 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/29

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08009

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οκτανοϊκό
οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οκτανοϊκό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οκτανοϊκό οξύ
Παράγεται με ζύμωση ακολου
θούμενη από κλασματική από
σταξη.
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H16O2
Αριθ. CAS 124-07-2
FLAVIS 08.010
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του
οκτανοϊκού οξέος στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08010

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/30

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Δεκανοϊκό
οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δεκανοϊκό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Δεκανοϊκό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H20O2
Αριθ. CAS 334-48-5
FLAVIS 08.011
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό του δε
κανοϊκού οξέος στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/31

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08011

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Δωδεκανοϊκό
οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δωδεκανοϊκό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Δωδεκανοϊκό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 90 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C12H24O2
Αριθ. CAS 143-07-7
FLAVIS 08.012
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του δω
δεκανοϊκού οξέος στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08012

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/32

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Ελαϊκό οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ελαϊκό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ελαϊκό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 90 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C18H34O2
Αριθ. CAS 112-80-1
FLAVIS 08.013
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό του
ελαϊκού οξέος στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/33

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08013

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Δεκαεξανοϊκό
οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δεκαεξανοϊκό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Δεκαεξανοϊκό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 80 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C16H32O2
Αριθ. CAS 57-10-3
FLAVIS 08.014
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του δε
καεξανοϊκού οξέος στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08014

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/34

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Δεκατετρα
νοϊκό οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δεκατετρανοϊκό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Δεκατετρανοϊκό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 94 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C14H28O2
Αριθ. CAS 544-63-8
FLAVIS 08.016
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του δε
κατετρανοϊκού οξέος στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/35

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08016

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Επτανοϊκό
οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Επτανοϊκό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Επτανοϊκό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C7H14O2
Αριθ. CAS 111-14-8
FLAVIS 08.028
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του
επτανοϊκού οξέος στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08028

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/36

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Εννεανοϊκό
οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εννεανοϊκό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Εννεανοϊκό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H18O2
Αριθ. CAS 112-05-0
FLAVIS 08.029
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του εν
νεανοϊκού οξέος στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/37

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08029

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οξικός αιθυ
λεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οξικός αιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οξικός αιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C4H8O2
Αριθ. CAS 141-78-6
FLAVIS 09.001
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του οξι
κού αιθυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 25 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09001

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/38

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οξικός προ
πυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οξικός προπυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οξικός προπυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C5H10O2
Αριθ. CAS 109-60-4
FLAVIS 09.002
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του οξι
κού προπυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/39

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09002

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οξικός βου
τυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οξικός βουτυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οξικός βουτυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C6H12O2
Αριθ. CAS 123-86-4
FLAVIS 09.004
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του οξι
κού βουτυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09004

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/40

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οξικός εξυ
λεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οξικός εξυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οξικός εξυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H12O2
Αριθ. CAS 142-92-7
FLAVIS 09.006
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό του οξι
κού εξυλεστέρα στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 25 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/41

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09006

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οξικός οκτυ
λεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οξικός οκτυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οξικός οκτυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H20O2
Αριθ. CAS 112-14-1
FLAVIS 09.007
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του οξι
κού οκτυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09007

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/42

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οξικός εν
νεϋλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οξικός εννεϋλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οξικός εννεϋλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C11H22O2
Αριθ. CAS 143-13-5
FLAVIS 09.008
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του οξι
κού εννεϋλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/43

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09008

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οξικός δεκυ
λεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οξικός δεκυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οξικός δεκυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C12H24O2
Αριθ. CAS 112-17-4
FLAVIS 09.009
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του οξι
κού δεκυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09009

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/44

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οξικός δωδε
κυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οξικός δωδεκυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οξικός δωδεκυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C14H28O2
Αριθ. CAS 112-66-3
FLAVIS 09.010
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του οξι
κού δωδεκυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/45

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09010

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οξικός επτυ
λεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οξικός επτυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οξικός επτυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97,5 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H18O2
Αριθ. CAS 112-06-1
FLAVIS 09.022
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του οξι
κού επτυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09022

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/46

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οξικός μεθυ
λεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οξικός μεθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οξικός μεθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C3H6O2
Αριθ. CAS 79-20-9
FLAVIS 09.023
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του οξι
κού μεθυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/47

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09023

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Βουτυρικός
μεθυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βουτυρικός μεθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βουτυρικός μεθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C5H10O2
Αριθ. CAS 623-42-7
FLAVIS 09.038
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του βου
τυρικού μεθυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09038

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/48

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Βουτυρικός
βουτυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βουτυρικός βουτυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βουτυρικός βουτυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H16O2
Αριθ. CAS 109-21-7
FLAVIS 09.042
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του βου
τυρικού βουτυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/49

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09042

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Βουτυρικός
πεντυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βουτυρικός πεντυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βουτυρικός πεντυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H18O2
Αριθ. CAS 540-18-1
FLAVIS 09.044
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του βου
τυρικού πεντυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09044

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/50

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Βουτυρικός
εξυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βουτυρικός εξυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βουτυρικός εξυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H20O2
Αριθ. CAS 2639-63-6
FLAVIS 09.045
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του βου
τυρικού εξυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/51

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09045

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Βουτυρικός
οκτυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βουτυρικός οκτυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βουτυρικός οκτυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C12H24O2
Αριθ. CAS 110-39-4
FLAVIS 09.046
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του βου
τυρικού οκτυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09046

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/52

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Δεκανοϊκός
αιθυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δεκανοϊκός αιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Δεκανοϊκός αιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C12H24O2
Αριθ. CAS 110-38-3
FLAVIS 09.059
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του δε
κανοϊκού αιθυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/53

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09059

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Εξανοϊκός αι
θυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εξανοϊκός αιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Εξανοϊκός αιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H16O2
Αριθ. CAS 123-66-0
FLAVIS 09.060
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του εξα
νοϊκού αιθυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09060

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/54

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Εξανοϊκός
προπυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εξανοϊκός προπυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Εξανοϊκός προπυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H18O2
Αριθ. CAS 626-77-7
FLAVIS 09.061
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του εξα
νοϊκού προπυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/55

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09061

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Εξανοϊκός
πεντυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εξανοϊκός πεντυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Εξανοϊκός πεντυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C11H22O2
Αριθ. CAS 540-07-8
FLAVIS 09.065
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του εξα
νοϊκού πεντυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09065

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/56

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Εξανοϊκός
εξυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εξανοϊκός εξυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Εξανοϊκός εξυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C12H24O2
Αριθ. CAS 6378-65-0
FLAVIS 09.066
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του εξα
νοϊκού εξυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/57

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09066

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Εξανοϊκός
μεθυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εξανοϊκός μεθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Εξανοϊκός μεθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C7H14O2
Αριθ. CAS 106-70-7
FLAVIS 09.069
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του εξα
νοϊκού μεθυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09069

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/58

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Μυρμηκικός
αιθυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Μυρμηκικός αιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Μυρμηκικός αιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C3H6O2
Αριθ. CAS 109-94-4
FLAVIS 09.072
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του μυρ
μηκικού αιθυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/59

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09072

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Δωδεκανοϊ
κός αιθυλε
στέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δωδεκανοϊκός αιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Δωδεκανοϊκός αιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C14H28O2
Αριθ. CAS 106-33-2
FLAVIS 09.099
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του δω
δεκανοϊκού αιθυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09099

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/60

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Δεκατετρα
νοϊκός αιθυ
λεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δεκατετρανοϊκός αιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Δεκατετρανοϊκός αιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C16H32O2
Αριθ. CAS 124-06-1
FLAVIS 09.104
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του δε
κατετρανοϊκού
αιθυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/61

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09104

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Εννεανοϊκός
αιθυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εννεανοϊκός αιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Εννεανοϊκός αιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C11H22O2
Αριθ. CAS 123-29-5
FLAVIS 09.107
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του εν
νεανοϊκού αιθυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09107

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/62

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οκτανοϊκός
αιθυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οκτανοϊκός αιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οκτανοϊκός αιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H20O2
Αριθ. CAS 106-32-1
FLAVIS 09.111
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του
οκτανοϊκού αιθυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/63

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09111

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Προπιονικός
αιθυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Προπιονικός αιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Προπιονικός αιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C5H10O2
Αριθ. CAS 105-37-3
FLAVIS 09.121
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του προ
πιονικού αιθυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09121

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/64

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Προπιονικός
μεθυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Προπιονικός μεθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Προπιονικός μεθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C4H8O2
Αριθ. CAS 554-12-1
FLAVIS 09.134
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του προ
πιονικού μεθυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/65

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09134

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Βαλεριανικός
αιθυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βαλεριανικός αιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βαλεριανικός αιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C7H14O2
Αριθ. CAS 539-82-2
FLAVIS 09.147
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του βα
λεριανικού αιθυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09147

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/66

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Βαλεριανικός
βουτυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βαλεριανικός βουτυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βαλεριανικός βουτυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H18O2
Αριθ. CAS 591-68-4
FLAVIS 09.148
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του βα
λεριανικού βουτυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/67

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09148

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Εξ-3-ενοϊκός
αιθυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εξ-3-ενοϊκός αιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Εξ-3-ενοϊκός αιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H14O2
Αριθ. CAS 2396-83-0
FLAVIS 09.191
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του εξ-3ενοϊκού αιθυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg,
και για όλα τα άλλα είδη και κατηγο
ρίες: 1,5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής
με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09191

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/68

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Δεκαεξανοϊ
κός αιθυλε
στέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δεκαεξανοϊκός αιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Δεκαεξανοϊκός αιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C18H36O2
Αριθ. CAS 628-97-7
FLAVIS 09.193
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του δε
καεξανοϊκού αιθυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/69

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09193

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

trans-2-βου
τενοϊκός αι
θυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
trans-2-βουτενοϊκός
στέρας

αιθυλε

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

trans-2-βουτενοϊκός
στέρας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:

αιθυλε

Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C6H10O2
Αριθ. CAS 623-70-1
FLAVIS 09.248
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του
trans-2-βουτενοϊκού αιθυλε
στέρα στην πρόσθετη ύλη ζωο
τροφών και σε αρωματικά προ
μείγματα ζωοτροφών:

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg,
και για όλα τα άλλα είδη και κατηγο
ρίες: 1,5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής
με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09248

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/70

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Ενδεκανοϊκός
αιθυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ενδεκανοϊκός αιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ενδεκανοϊκός αιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C13H26O2
Αριθ. CAS 627-90-7
FLAVIS 09.274
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του εν
δεκανοϊκού αιθυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/71

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09274

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Ισοβαλεριανι Σύνθεση πρόσθετης ύλης
κός βουτυλε
Ισοβαλεριανικός βουτυλεστέ
στέρας
ρας

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

Ισοβαλεριανικός
ρας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:

βουτυλεστέ

Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H18O2
Αριθ. CAS 109-19-3
FLAVIS 09.449
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του ισο
βαλεριανικού
βουτυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg,
και για όλα τα άλλα είδη και κατηγο
ρίες: 1,5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής
με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09449

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/72

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Ισοβουτυρι
κός εξυλε
στέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ισοβουτυρικός εξυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ισοβουτυρικός εξυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H20O2
Αριθ. CAS 2349-07-7
FLAVIS 09.478
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του ισο
βουτυρικού εξυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg,
και για όλα τα άλλα είδη και κατηγο
ρίες: 1,5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής
με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/73

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09478

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-Μεθυλο
βουτυρικός
μεθυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Μεθυλοβουτυρικός μεθυλε
στέρας

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

2-Μεθυλοβουτυρικός μεθυλε
στέρας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:

Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 92 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C6H12O2
Αριθ. CAS 868-57-5
FLAVIS 09.483
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του 2-με
θυλοβουτυρικού μεθυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg,
και για όλα τα άλλα είδη και κατηγο
ρίες: 1,5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής
με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09483

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/74

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-Μεθυλο
βουτυρικός
εξυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Μεθυλοβουτυρικός
στέρας

εξυλε

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

2-Μεθυλοβουτυρικός
στέρας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:

εξυλε

Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C11H22O2
Αριθ. CAS 10032-15-2
FLAVIS 09.507
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του 2-με
θυλοβουτυρικού εξυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

L 13/75

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg,
και για όλα τα άλλα είδη και κατηγο
ρίες: 1,5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής
με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09507

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Κιτρικός
τριαιθυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Κιτρικός τριαιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Κιτρικός τριαιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C12H20O7
Αριθ. CAS 77-93-0
FLAVIS 09.512
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του κι
τρικού τριαιθυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09512

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/76

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Ισοβαλεριανι Σύνθεση πρόσθετης ύλης
κός εξυλε
Ισοβαλεριανικός εξυλεστέρας
στέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ισοβαλεριανικός εξυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C11H22O2
Αριθ. CAS 10032-13-0
FLAVIS 09.529
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του ισο
βαλεριανικού εξυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg,
και για όλα τα άλλα είδη και κατηγο
ρίες: 1,5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής
με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/77

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09529

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-Μεθυλοβα
λεριανικός
μεθυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Μεθυλοβαλεριανικός μεθυλε
στέρας

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

2-Μεθυλοβαλεριανικός μεθυλε
στέρας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:

Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C7H14O2
Αριθ. CAS 2177-77-7
FLAVIS 09.549
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του 2-με
θυλοβαλεριανικού μεθυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg,
και για όλα τα άλλα είδη και κατηγο
ρίες: 1,5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής
με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09549

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/78

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) Λεπτομέρειες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feedadditives/evaluation-reports

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

L 13/79

L 13/80

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17.1.2017

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/54 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2016
σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη 2-μεθυλοπροπαν-1-όλη, την ισοπεντανόλη, την 3,7-διμεθυλοκταν1-όλη, τη 2-αιθυλεξαν-1-όλη, τη 2-μεθυλοπροπανάλη, την 3-μεθυλοβουτανάλη, τη 2μεθυλοβουτυραλδεΰδη, το 3-μεθυλοβουτυρικό οξύ, το 2-μεθυλοβαλεριανικό οξύ, το 2-αιθυλοβουτυρικό
οξύ, το 2-μεθυλοβουτυρικό οξύ, το 2-μεθυλεπτανοϊκό οξύ, το 4-μεθυλεννεανοϊκό οξύ, το 4μεθυλοκτανοϊκό οξύ, τον οξικό ισοβουτυλεστέρα, τον βουτυρικό ισοβουτυλεστέρα, τον εξανοϊκό 3μεθυλοβουτυλεστέρα, τον δωδεκανοϊκό 3-μεθυλοβουτυλεστέρα, τον οκτανοϊκό 3-μεθυλοβουτυλεστέρα,
τον προπιονικό 3-μεθυλοβουτυλεστέρα, τον μυρμηκικό 3-μεθυλοβουτυλεστέρα, το τριβουτυρικό
γλυκερύλιο, τον ισοβουτυρικό ισοβουτυλεστέρα, τον ισοβουτυρικό ισοπεντυλεστέρα, τον
ισοβαλεριανικό ισοβουτυλεστέρα, τον 2-μεθυλοβουτυρικό ισοπεντυλεστέρα, τον ισοβαλεριανικό 2μεθυλοβουτυλεστέρα και τον βουτυρικό 2-μεθυλοβουτυλεστέρα ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα
τα ζωικά είδη
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη
διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής. Το άρθρο 10 του
εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία
70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Η 2-μεθυλοπροπαν-1-όλη, η ισοπεντανόλη, η 3,7-διμεθυλοκταν-1-όλη, η 2-αιθυλεξαν-1-όλη, η 2-μεθυλοπροπανάλη, η
3-μεθυλοβουτανάλη, η 2-μεθυλοβουτυραλδεΰδη, το 3-μεθυλοβουτυρικό οξύ, το 2-μεθυλοβαλεριανικό οξύ, το 2αιθυλοβουτυρικό οξύ, το 2-μεθυλοβουτυρικό οξύ, το 2-μεθυλεπτανοϊκό οξύ, το 4-μεθυλεννεανοϊκό οξύ, το 4-μεθυλο
κτανοϊκό οξύ, ο οξικός ισοβουτυλεστέρας, ο βουτυρικός ισοβουτυλεστέρας, ο εξανοϊκός 3-μεθυλοβουτυλεστέρας, ο
δωδεκανοϊκός 3-μεθυλοβουτυλεστέρας, ο οκτανοϊκός 3-μεθυλοβουτυλεστέρας, ο προπιονικός 3-μεθυλοβουτυλεστέρας,
ο μυρμηκικός 3-μεθυλοβουτυλεστέρας, το τριβουτυρικό γλυκερύλιο, ο ισοβουτυρικός ισοβουτυλεστέρας, ο ισοβου
τυρικός ισοπεντυλεστέρας, ο ισοβαλεριανικός ισοβουτυλεστέρας, ο 2-μεθυλοβουτυρικός ισοπεντυλεστέρας, ο ισοβαλε
ριανικός 2-μεθυλοβουτυλεστέρας και ο βουτυρικός 2-μεθυλοβουτυλεστέρας, εφεξής «οι εν λόγω ουσίες», έχουν
αδειοδοτηθεί χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την οδηγία 70/54/ΕΟΚ ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα
ζωικά είδη. Τα προϊόντα αυτά προστέθηκαν στη συνέχεια στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενα
προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν
λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση των εν λόγω ουσιών ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για
όλα τα ζωικά είδη. Ο αιτών ζήτησε την ταξινόμηση αυτών των πρόσθετων υλών στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες
ύλες». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 17 Οκτωβρίου 2012 (3), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»)
συμπεραίνει ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, οι εν λόγω ουσίες δεν έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία
των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Η Αρχή συμπεραίνει επίσης ότι οι εν λόγω ουσίες είναι
αρωματικές ουσίες των οποίων η χρήση στα τρόφιμα επιτρέπεται και η αποτελεσματικότητα είναι αποδεδειγμένη, καθώς
οι λειτουργίες της πρόσθετης ύλης όπως εφαρμόζονται κατά τη χρήση σε ζωοτροφές και όπως περιγράφονται κατά τη
χρήση στα τρόφιμα είναι παρόμοιες.

(5)

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκαλούνται ανησυχίες για την ασφάλεια των χρηστών εφόσον λαμβάνονται
κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η Αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη
διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης των πρόσθετων υλών
ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1831/2003.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(2) Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της
14.12.1970, σ. 1).
(3) EFSA Journal 2012·10(10):2927.
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(6)

Από την αξιολόγηση των εν λόγω ουσιών διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για την αδειοδότηση, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση των ουσιών αυτών, όπως
καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να καθοριστούν μέγιστες συνιστώμενες περιεκτι
κότητες για τις ουσίες αυτές. Οι ουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται σε σύνθετες ζωοτροφές που χορηγούνται
κατόπιν με το νερό.

(7)

Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων στους όρους
αδειοδότησης των εν λόγω ουσιών, θεωρείται σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη
να προετοιμαστούν για να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας
Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών
«αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για τη
διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2
Μεταβατικά μέτρα
1.
Για τις ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα και τα προμείγματα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, που έχουν
παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Αυγούστου 2017 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 6 Φεβρουαρίου
2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.
2.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγά ζώα.
3.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγά ζώα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2016.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα του
κατόχου της
άδειας

(1)

(2)

Μέγιστη περιε
κτικότητα

Ελάχιστη
περιεκτικότητα
Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περι
γραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατη
γορία ζώου

Μέγιστη
ηλικία

(3)

(4)

(5)

(6)

mg δραστικής ουσίας/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτι
κότητα σε υγρασία 12 %

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της
περιόδου
ισχύος της
άδειας

(7)

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
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Αριθμός
αναγνώρισης
της πρόσθε
της ύλης

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

—

2-Μεθυλο
προπαν-1όλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Μεθυλοπροπαν-1-όλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
2-Μεθυλοπροπαν-1-όλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C4H10O
Αριθ. CAS 78-83-1
FLAVIS 02.001
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της 2μεθυλοπροπαν-1-όλης
στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
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Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Ισοπεντανόλη Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ισοπεντανόλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ισοπεντανόλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C5H12O
Αριθ. CAS 123-51-3
FLAVIS 02.003
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της ισο
πεντανόλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
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6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

3,7-Διμεθυ
λοκταν-1όλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
3,7-Διμεθυλοκταν-1-όλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
3,7-Διμεθυλοκταν-1-όλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 90 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H22O
Αριθ. CAS 106-21-8
FLAVIS 02.026
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση της 3,7διμεθυλοκταν-1-όλης
στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg,
και για όλα τα άλλα είδη και κατηγο
ρίες: 1,5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής
με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
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Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).
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ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b02026

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-Αιθυλεξαν1-όλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Αιθυλεξαν-1-όλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
2-Αιθυλεξαν-1-όλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H18O
Αριθ. CAS 104-76-7
FLAVIS 02.082
Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της 2-αι
θυλεξαν-1-όλης στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b02082

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/86

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-Μεθυλο
προπανάλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Μεθυλοπροπανάλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
2-Μεθυλοπροπανάλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C4H8O
Αριθ. CAS 78-84-2
FLAVIS 05.004
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της 2μεθυλοπροπανάλης στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/87

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05004

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

3-Μεθυλο
βουτανάλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
3-Μεθυλοβουτανάλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
3-Μεθυλοβουτανάλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C5H10O
Αριθ. CAS 590-86-3
FLAVIS 05.006
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της 3μεθυλοβουτανάλης στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05006

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/88

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-Μεθυλο
βουτυραλ
δεΰδη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Μεθυλοβουτυραλδεΰδη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
2-Μεθυλοβουτυραλδεΰδη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C5H10O
Αριθ. CAS 96-17-3
FLAVIS 05.049
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της 2μεθυλοβουτυραλδεΰδης στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/89

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05049

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

3-Μεθυλο
βουτυρικό
οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
3-Μεθυλοβουτυρικό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
3-Μεθυλοβουτυρικό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C5H10O2
Αριθ. CAS 503-74-2
FLAVIS 08.008
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του 3μεθυλοβουτυρικού οξέος στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08008

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/90

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-Μεθυλοβα
λεριανικό
οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Μεθυλοβαλεριανικό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
2-Μεθυλοβαλεριανικό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C6H12O2
Αριθ. CAS 97-61-0
FLAVIS 08.031
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του 3μεθυλοβαλεριανικού
οξέος
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/91

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08031

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-Αιθυλο
βουτυρικό
οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Αιθυλοβουτυρικό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
2-Αιθυλοβουτυρικό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C6H12O2
Αριθ. CAS 88-09-5
FLAVIS 08.045
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του 2αιθυλοβουτυρικού οξέος στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08045

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/92

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-Μεθυλο
βουτυρικό
οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Μεθυλοβουτυρικό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
2-Μεθυλοβουτυρικό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C5H10O2
Αριθ. CAS 116-53-0
FLAVIS 08.046
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του 2μεθυλοβουτυρικού οξέος στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/93

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08046

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-Μεθυλε
πτανοϊκό οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Μεθυλεπτανοϊκό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
2-Μεθυλεπτανοϊκό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H16O2
Αριθ. CAS 1188-02-9
FLAVIS 08.047
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του 2μεθυλεπτανοϊκού οξέος στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08047

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/94

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

4-Μεθυλεν
νεανοϊκό οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
4-Μεθυλεννεανοϊκό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
4-Μεθυλεννεανοϊκό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H20O2
Αριθ. CAS 45019-28-1
FLAVIS 08.062
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του 4-με
θυλεννεανοϊκού οξέος στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg,
και για όλα τα άλλα είδη και κατηγο
ρίες: 1,5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής
με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/95

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08062

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

4-Μεθυλο
κτανοϊκό οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
4-Μεθυλοκτανοϊκό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
4-Μεθυλοκτανοϊκό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H18O2
Αριθ. CAS 54947-74-9
FLAVIS 08.063
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του 4μεθυλοκτανοϊκού οξέος στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08063

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/96

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οξικός ισο
βουτυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οξικός ισοβουτυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οξικός ισοβουτυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C6H12O2
Αριθ. CAS 110-19-0
FLAVIS 09.005
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του οξι
κού ισοβουτυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/97

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09005

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Βουτυρικός
ισοβουτυλε
στέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βουτυρικός ισοβουτυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βουτυρικός ισοβουτυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H16O2
Αριθ. CAS 539-90-2
FLAVIS 09.043
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του βου
τυρικού ισοβουτυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09043

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/98

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Εξανοϊκός 3μεθυλοβου
τυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εξανοϊκός
στέρας

3-μεθυλοβουτυλε

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

Εξανοϊκός
στέρας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:

3-μεθυλοβουτυλε

Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C11H22O2
Αριθ. CAS 2198-61-0
FLAVIS 09.070
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του εξα
νοϊκού 3-μεθυλοβουτυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

L 13/99

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg,
και για όλα τα άλλα είδη και κατηγο
ρίες: 1,5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής
με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09070

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Δωδεκανοϊ
κός 3-μεθυ
λοβουτυλε
στέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δωδεκανοϊκός 3-μεθυλοβουτυ
λεστέρας

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

Δωδεκανοϊκός 3-μεθυλοβουτυ
λεστέρας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:

Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C17H34O2
Αριθ. CAS 6309-51-9
FLAVIS 09.103
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του δωδε
κανοϊκού 3-μεθυλοβουτυλε
στέρα στην πρόσθετη ύλη ζωο
τροφών και σε αρωματικά προ
μείγματα ζωοτροφών:

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg,
και για όλα τα άλλα είδη και κατηγο
ρίες: 1,5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής
με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09103

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/100

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οκτανοϊκός
3-μεθυλο
βουτυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οκτανοϊκός 3-μεθυλοβουτυλε
στέρας

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

Οκτανοϊκός 3-μεθυλοβουτυλε
στέρας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:

Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C13H26O2
Αριθ. CAS 2035-99-6
FLAVIS 09.120
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του οκτα
νοϊκού 3-μεθυλοβουτυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

L 13/101

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg,
και για όλα τα άλλα είδη και κατηγο
ρίες: 1,5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής
με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09120

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Προπιονικός
3-μεθυλο
βουτυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Προπιονικός
λεστέρας

3-μεθυλοβουτυ

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Προπιονικός
λεστέρας

3-μεθυλοβουτυ

Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H16O2
Αριθ. CAS 105-68-0
FLAVIS 09.136
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του προ
πιονικού
3-μεθυλοβουτυλε
στέρα στην πρόσθετη ύλη ζωο
τροφών και σε αρωματικά προ
μείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09136

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/102

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Μυρμηκικός
3-μεθυλο
βουτυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Μυρμηκικός 3-μεθυλοβουτυλε
στέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Μυρμηκικός 3-μεθυλοβουτυλε
στέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 92 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C6H12O2
Αριθ. CAS 110-45-2
FLAVIS 09.162
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του μυρ
μηκικού
3-μεθυλοβουτυλε
στέρα στην πρόσθετη ύλη ζωο
τροφών και σε αρωματικά προ
μείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/103

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09162

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Τριβουτυρικό Σύνθεση πρόσθετης ύλης
γλυκερύλιο
Τριβουτυρικό γλυκερύλιο
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Τριβουτυρικό γλυκερύλιο
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C15H26O6
Αριθ. CAS 60-01-5
FLAVIS 09.211
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του τρι
βουτυρικού γλυκερυλίου στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09211

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/104

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Ισοβουτυρι
κός ισοβου
τυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ισοβουτυρικός ισοβουτυλεστέ
ρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ισοβουτυρικός ισοβουτυλεστέ
ρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H16O2
Αριθ. CAS 97-85-8
FLAVIS 09.417
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του ισο
βουτυρικού ισοβουτυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/105

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09417

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Ισοβουτυρι
κός ισοπε
ντυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ισοβουτυρικός ισοπεντυλεστέ
ρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ισοβουτυρικός ισοπεντυλεστέ
ρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H18O2
Αριθ. CAS 2050-01-3
FLAVIS 09.419
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του ισο
βουτυρικού ισοπεντυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09419

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/106

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Ισοβαλεριανι Σύνθεση πρόσθετης ύλης
κός ισοβου
Ισοβαλεριανικός ισοβουτυλε
τυλεστέρας
στέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ισοβαλεριανικός
στέρας

ισοβουτυλε

Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H18O2
Αριθ. CAS 589-59-3
FLAVIS 09.472
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του ισο
βαλεριανικού ισοβουτυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/107

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09472

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-Μεθυλο
βουτυρικός
ισοπεντυλε
στέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Μεθυλοβουτυρικός
ντυλεστέρας

ισοπε

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
2-Μεθυλοβουτυρικός
ντυλεστέρας

ισοπε

Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H20O2
Αριθ. CAS 27625-35-0
FLAVIS 09.530
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του 2μεθυλοβουτυρικού ισοπεντυλε
στέρα στην πρόσθετη ύλη ζωο
τροφών και σε αρωματικά προ
μείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09530

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/108

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Ισοβαλεριανι Σύνθεση πρόσθετης ύλης
κός 2-μεθυ
Ισοβαλεριανικός 2-μεθυλοβου
λοβουτυλε
τυλεστέρας
στέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ισοβαλεριανικός 2-μεθυλοβου
τυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H20O2
Αριθ. CAS 2445-77-4
FLAVIS 09.531
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του ισο
βαλεριανικού 2-μεθυλοβουτυ
λεστέρα στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.
L 13/109

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09531

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Βουτυρικός
2-μεθυλο
βουτυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βουτυρικός 2-μεθυλοβουτυλε
στέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βουτυρικός 2-μεθυλοβουτυλε
στέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H18O2
Αριθ. CAS 51115-64-1
FLAVIS 09.659
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του βου
τυρικού
2-μεθυλοβουτυλε
στέρα στην πρόσθετη ύλη ζωο
τροφών και σε αρωματικά προ
μείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρεται η συνιστώμενη
μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης
συνιστώμενης περιεκτικότητας: το
όνομα της λειτουργικής ομάδας, το
όνομα της πρόσθετης ύλης και ο αριθ
μός αναγνώρισης και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέ
πει να αναφέρονται στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των πρώτων υλών
ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτρο
φών.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09659

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

L 13/110

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
κατάλληλα οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχό
μενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν
είναι δυνατόν να περιοριστούν σε απο
δεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της
πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων
γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας.

(9)

17.1.2017

(1)

L 13/111

L 13/112

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17.1.2017

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/55 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2016
σχετικά με την έγκριση της οκταν-2-όλης, της ισοπροπανόλης, της πενταν-2-όλης, της οκταν-3-όλης, της
επταν-2-όνης, της πενταν-2-όνης, της 6-μεθυλο-επταν-3,5-διεν-2-όνης, της εννεαν-3-όνης, της δεκαν-2όνης και του δεκατετρανοϊκού ισοπροπυλίου ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη
διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Το άρθρο 10
του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την
οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Η οκταν-2-όλη, η ισοπροπανόλη, η πενταν-2-όλη, η οκταν-3-όλη, η επταν-2-όνη, η πενταν-2-όνη, η 6-μεθυλο-επταν3,5-διεν-2-όνη, η εννεαν-3-όνη, η δεκαν-2-όνη και το δεκατετρανοϊκό ισοπροπύλιο εγκρίθηκαν χωρίς χρονικό
περιορισμό σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Τα προϊόντα
αυτά προστέθηκαν στη συνέχεια στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενα προϊόντα, σύμφωνα με το
άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν
λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση της οκταν-2-όλης, της ισοπροπανόλης, της πενταν-2όλης, της οκταν-3-όλης, της επταν-2-όνης, της πενταν-2-όνης, της 6-μεθυλο-επταν-3,5-διεν-2-όνης, της εννεαν-3-όνης,
της δεκαν-2-όνης και του δεκατετρανοϊκού ισοπροπυλίου ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Ο
αιτών ζήτησε την ταξινόμηση αυτών των πρόσθετων υλών στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες ύλες». Η εν λόγω
αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Από τη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») στις 20 Οκτωβρίου
2015 (3) συνάγεται ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης σε ζωοτροφές, η οκταν-2-όλη, η ισοπροπανόλη, η
πενταν-2-όλη, η οκταν-3-όλη, η επταν-2-όνη, η πενταν-2-όνη, η 6-μεθυλο-επταν-3,5-διεν-2-όνη, η εννεαν-3-όνη, η
δεκαν-2-όνη και το δεκατετρανοϊκό ισοπροπύλιο δεν έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του
ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία της οκταν-2-όλης, της ισοπρο
πανόλης, της πενταν-2-όλης, της οκταν-3-όλης, της επταν-2-όνης, της πενταν-2-όνης, της 6-μεθυλο-επταν-3,5-διεν-2όνης, της εννεαν-3-όνης, της δεκαν-2-όνης και του δεκατετρανοϊκού ισοπροπυλίου στις ζωοτροφές είναι παρόμοια με τη
λειτουργία τους στα τρόφιμα. Η Αρχή έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για τα τρόφιμα οι εν λόγω ουσίες είναι
αποτελεσματικές, δεδομένου ότι αυξάνουν την οσμή ή τη γευστικότητα των τροφίμων. Η Αρχή δεν μπόρεσε να
καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης της οκταν-2-όλης, της ισοπροπανόλης, της πενταν-2όλης, της οκταν-3-όλης, της επταν-2-όνης, της πενταν-2-όνης, της 6-μεθυλο-επταν-3,5-διεν-2-όνης, της εννεαν-3-όνης,
της δεκαν-2-όνης και του δεκατετρανοϊκού ισοπροπυλίου στο πόσιμο νερό. Εντούτοις, οι ουσίες αυτές μπορούν να
χρησιμοποιούνται σε σύνθετες ζωοτροφές που χορηγούνται κατόπιν με νερό.

(5)

Θα πρέπει να προβλέπονται περιορισμοί και προϋποθέσεις με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο. Για πρακτικούς λόγους και
λαμβανομένης υπόψη της επαναξιολόγησης που διενήργησε η Αρχή, θα πρέπει να καθοριστούν μέγιστες συνιστώμενες
περιεκτικότητες. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνιστώμενης περιεκτικότητας της πρόσθετης ύλης σε πλήρεις ζωοτροφές,
στην επισήμανση των προμειγμάτων, των σύνθετων ζωοτροφών και των πρώτων υλών ζωοτροφών θα πρέπει να
αναφέρονται ο αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης, η ονομασία της και η προστιθέμενη ποσότητα.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(2) Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της
14.12.1970, σ. 1).
(3) EFSA Journal 2015· 13(11):4268.
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(6)

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ελλείψει στοιχείων σχετικών με την ασφάλεια των χρηστών, η οκταν-2-όλη, η
ισοπροπανόλη, η πενταν-2-όλη, η οκταν-3-όλη, η επταν-2-όνη, η πενταν-2-όνη, η 6-μεθυλο-επταν-3,5-διεν-2-όνη, η
εννεαν-3-όνη, η δεκαν-2-όνη και το δεκατετρανοϊκό ισοπροπύλιο θα πρέπει να θεωρούνται ως ερεθιστικά για το δέρμα,
τους οφθαλμούς και το αναπνευστικό σύστημα και ως ευαισθητοποιητικά του δέρματος. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η Αρχή δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης
των πρόσθετων υλών ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(7)

Από την αξιολόγηση της οκταν-2-όλης, της ισοπροπανόλης, της πενταν-2-όλης, της οκταν-3-όλης, της επταν-2-όνης,
της πενταν-2-όνης, της 6-μεθυλο-επταν-3,5-διεν-2-όνης, της εννεαν-3-όνης, της δεκαν-2-όνης και του δεκατετρανοϊκού
ισοπροπυλίου διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για την αδειοδότηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση των εν λόγω ουσιών, όπως καθορίζεται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(8)

Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων στους όρους
αδειοδότησης της οκταν-2-όλης, της ισοπροπανόλης, της πενταν-2-όλης, της οκταν-3-όλης, της επταν-2-όνης, της
πενταν-2-όνης, της 6-μεθυλο-επταν-3,5-διεν-2-όνης, της εννεαν-3-όνης, της δεκαν-2-όνης και του δεκατετρανοϊκού
ισοπροπυλίου, θεωρείται σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν
για να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας
Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών
«αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για τη
διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2
Μεταβατικά μέτρα
1.
Για τις ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα και τα προμείγματα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, που έχουν
παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Αυγούστου 2017 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 6 Φεβρουαρίου
2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.
2.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγά ζώα.
3.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγά ζώα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2016.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα του
κατόχου της
άδειας

Πρόσθετη
ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος,
περιγραφή, αναλυτική
μέθοδος

Είδος ή κατη
γορία ζώου

Μέγιστη
ηλικία

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Μέγιστη
περιεκτικό
τητα

Ελάχιστη
περιεκτικό
τητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της
περιόδου
ισχύος της
άδειας

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

mg δραστικής ουσίας/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιε
κτικότητα σε υγρασία 12 %
(7)

EL

Αριθμός
ταυτο
ποίησης της
πρόσθετης
ύλης

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

—

Οκταν-2όλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οκταν-2-όλη
Χαρακτηρισμός της δρα
στικής ουσίας
Οκταν-2-όλη
Παράγεται
σύνθεση
Καθαρότητα:
στον 97 %

με

χημική
τουλάχι

C8H18O
Αριθ. CAS 123¬96-6
Αριθ. FLAVIS 02.022
Μέθοδοι ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό
της οκταν-2-όλης στην
πρόσθετη ύλη ζωοτρο
φών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι
συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg, και για
άλλα είδη και κατηγορίες: 1,5 mg/kg πλή
ρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρα
σία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης πρέπει
να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας της πλήρους ζωοτροφής με
περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %:
— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγο
ρίες».
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Αεριοχρωματογραφία/φα
σματομετρία μάζας με
σταθεροποίηση χρόνου
κατακράτησης (GC-MSRTL).

Όλα τα
ζωικά είδη
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2b02022

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

EL

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίη
σης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσό
τητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέ
ρονται στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών, εάν υπάρχει υπέρβαση της
ακόλουθης περιεκτικότητας της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %:
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(1)

— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγορίες.

2b02079

—

Ισοπροπα
νόλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ισοπροπανόλη
Χαρακτηρισμός της δρα
στικής ουσίας
Ισοπροπανόλη
Παράγεται
σύνθεση
Καθαρότητα:
τουλάχιστον

με

χημική
99,7

%

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.
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6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχει
ρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησια
κές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίν
δυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή
με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο
ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέ
τρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα
χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστα
σίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της
αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι
συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας είναι:
25 mg/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτι
κότητα σε υγρασία 12 %.
17.1.2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Χημικός τύπος: C3H8O

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης πρέπει
να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αριθ. CAS 67-63-0
Μέθοδος ανάλυσης (1)

Αεριοχρωματογραφία/φα
σματομετρία μάζας με
σταθεροποίηση χρόνου
κατακράτησης (GC-MSRTL).

Πενταν-2όλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Πενταν-2-όλη
Χαρακτηρισμός της δρα
στικής ουσίας
Πενταν-2-όλη
Παράγεται
σύνθεση
Καθαρότητα:
τουλάχιστον

με

χημική
97,9

%

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχει
ρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησια
κές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίν
δυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή
με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο
ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέ
τρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα
χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστα
σίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της
αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι
συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg, και για
άλλα είδη και κατηγορίες: 1,5 mg/kg πλή
ρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρα
σία 12 %.
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Χημικός τύπος: C5H12O

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίη
σης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσό
τητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέ
ρονται στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών, εάν υπάρχει υπέρβαση της
ακόλουθης περιεκτικότητας της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %: 25 mg/kg.

Για τον προσδιορισμό
της ισοπροπανόλης στην
πρόσθετη ύλη ζωοτρο
φών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

EL

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας της πλήρους ζωοτροφής με
περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 25 mg/kg»

Αριθ. FLAVIS: 02.079

2b02088

(9)

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Αριθ. CAS 6032-29-7

(9)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης πρέπει
να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αριθ. FLAVIS: 02.088
Για τον προσδιορισμό
της πενταν-2-όλης στην
πρόσθετη ύλη ζωοτρο
φών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

EL

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας της πλήρους ζωοτροφής με
περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %:

Μέθοδος ανάλυσης (1)

— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγο
ρίες».

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίη
σης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσό
τητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέ
ρονται στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών, εάν υπάρχει υπέρβαση της
ακόλουθης περιεκτικότητας της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %:

Αεριοχρωματογραφία/φα
σματομετρία μάζας με
σταθεροποίηση χρόνου
κατακράτησης (GC-MSRTL).

— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγορίες.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχει
ρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησια
κές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίν
δυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή
με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο
ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέ
τρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα
χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστα
σίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της
αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

2b02098

—

Οκταν-3όλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οκταν-3-όλη

L 13/118

(1)

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027
17.1.2017

(2)

(3)

(4)

(5)

Χαρακτηρισμός της δρα
στικής ουσίας

(6)

(7)

(8)

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι
συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας.

(9)

17.1.2017

(1)

Οκταν-3-όλη
με

χημική

Καθαρότητα: 97 % του
λάχιστον

για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg, και για
άλλα είδη και κατηγορίες: 1,5 mg/kg πλή
ρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρα
σία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης πρέπει
να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αριθ. CAS 589-98-0
Αριθ. FLAVIS: 02.098

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας της πλήρους ζωοτροφής με
περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %:

Μέθοδος ανάλυσης (1)

— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·

Για τον προσδιορισμό
της οκτανο-3-όλης στην
πρόσθετη ύλη ζωοτρο
φών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

— 1,5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγο
ρίες».

Αεριοχρωματογραφία/φα
σματομετρία μάζας με
σταθεροποίηση χρόνου
κατακράτησης (GC-MSRTL).

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χημικός τύπος: C8H18O

EL

Παράγεται
σύνθεση

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας είναι:

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίη
σης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσό
τητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέ
ρονται στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών, εάν υπάρχει υπέρβαση της
ακόλουθης περιεκτικότητας της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %:
— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
L 13/119

— 1,5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγορίες.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Επταν-2όνη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Επταν-2-όνη
Χαρακτηρισμός της δρα
στικής ουσίας
Επταν-2-όνη
Παράγεται
σύνθεση

με

χημική

Καθαρότητα: 95 % του
λάχιστον
Χημικός τύπος: C7H14O
Αριθ. CAS 110-43-0
Αριθ. FLAVIS: 07.002
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό
της επταν-2-όνης στην
πρόσθετη ύλη ζωοτρο
φών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι
συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας είναι:
για χοιρίδια: 4 mg/kg, για κοτόπουλα προς
πάχυνση και όρνιθες ωοπαραγωγής: 3 mg/kg,
για γάτες: 2 mg/kg, και για άλλα είδη και
κατηγορίες: 5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής με
περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης πρέπει
να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας της πλήρους ζωοτροφής με
περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %:
— 4 mg/kg για χοιρίδια·
— 3 mg/kg για κοτόπουλα προς πάχυνση
και όρνιθες ωοπαραγωγής·
— 2 mg/kg για γάτες·
— 5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγορίες»
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φα
σματομετρία μάζας με
σταθεροποίηση χρόνου
κατακράτησης (GC-MSRTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b07002

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχει
ρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησια
κές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίν
δυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή
με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο
ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέ
τρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα
χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστα
σίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της
αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

L 13/120

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

EL

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίη
σης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσό
τητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέ
ρονται στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών, εάν υπάρχει υπέρβαση της
ακόλουθης περιεκτικότητας της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %:

17.1.2017

(1)

— 4 mg/kg για χοιρίδια·
— 3 mg/kg για κοτόπουλα προς πάχυνση
και όρνιθες ωοπαραγωγής·
— 2 mg/kg για γάτες·
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— 5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγορίες
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχει
ρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησια
κές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίν
δυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή
με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο
ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέ
τρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα
χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστα
σίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της
αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

2b07054

—

Πενταν-2όνη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Πενταν-2-όνη
Χαρακτηρισμός της δρα
στικής ουσίας
Πενταν-2-όνη

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
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2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι
συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας.

L 13/121

(2)

(3)

(4)

Παράγεται
σύνθεση

με

(5)

(6)

(7)

(8)

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας είναι:

Καθαρότητα: 95 % του
λάχιστον

για χοιρίδια: 4 mg/kg για κοτόπουλα προς
πάχυνση και όρνιθες ωοπαραγωγής: 3 mg/kg
για γάτες: 2 mg/kg, και για άλλα είδη και
κατηγορίες: 5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής με
περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.

Χημικός τύπος: C5H10O
Αριθ. CAS 107-87-9
Αριθ. FLAVIS: 07.054
Μέθοδος ανάλυσης (1)

Αεριοχρωματογραφία/φα
σματομετρία μάζας με
σταθεροποίηση χρόνου
κατακράτησης (GC-MSRTL).

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης πρέπει
να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας της πλήρους ζωοτροφής με
περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %:
— 4 mg/kg για χοιρίδια·
— 3 mg/kg για κοτόπουλα προς πάχυνση
και όρνιθες ωοπαραγωγής·
— 2 mg/kg για γάτες·
— 5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγορίες»
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίη
σης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσό
τητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέ
ρονται στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών, εάν υπάρχει υπέρβαση της
ακόλουθης περιεκτικότητας της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %:

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για τον προσδιορισμό
της πενταν-2-όνης στην
πρόσθετη ύλη ζωοτρο
φών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

EL

χημική

(9)

L 13/122

(1)

— 4 mg/kg για χοιρίδια·
— 3 mg/kg για κοτόπουλα προς πάχυνση
και όρνιθες ωοπαραγωγής·
— 2 mg/kg για γάτες·
17.1.2017

— 5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγορίες

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

6-μεθυλοεπταν-3,5διεν-2-όνη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
6-μεθυλο-επταν-3,5-διεν2-όνη
Χαρακτηρισμός της δρα
στικής ουσίας
6-μεθυλο-επταν-3,5-διεν2-όνη
Παράγεται
σύνθεση

με

χημική

Καθαρότητα: 96 % του
λάχιστον
Χημικός τύπος: C8H12O
Αριθ. CAS 1604-28-0
Αριθ. FLAVIS: 07.099
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό
της 6-μεθυλο-επταν-3,5διεν-2-όνης στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προ
μείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι
συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 0,3 mg/kg, και
για άλλα είδη και κατηγορίες: 0,5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε
υγρασία 12 %.

6 Φεβρουα
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4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης πρέπει
να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας της πλήρους ζωοτροφής με
περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %:
— 0,3 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 0,5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγορίες»
L 13/123

Αεριοχρωματογραφία/φα
σματομετρία μάζας με
σταθεροποίηση χρόνου
κατακράτησης (GC-MSRTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b07099

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχει
ρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησια
κές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίν
δυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή
με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο
ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέ
τρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα
χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστα
σίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της
αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

EL

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίη
σης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσό
τητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέ
ρονται στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών, εάν υπάρχει υπέρβαση της
ακόλουθης περιεκτικότητας της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %:

L 13/124

(1)

— 0,3 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 0,5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγορίες

2b07113

—

Εννεαν-3όνη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εννεαν-3-όνη
Χαρακτηρισμός της δρα
στικής ουσίας
Εννεαν-3-όνη
Παράγεται
σύνθεση

με

χημική

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχει
ρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησια
κές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίν
δυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή
με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο
ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέ
τρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα
χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστα
σίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της
αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι
συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 0,3 mg/kg, για
τα ψάρια: 0,05 mg/kg, και για άλλα είδη και
κατηγορίες: 0,5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής
με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.
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(2)

(3)

(4)

Καθαρότητα:
τουλάχιστον

(5)

95,9

%

Χημικός τύπος: C9H18O
Αριθ. CAS 925-78-0

(7)

(8)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης πρέπει
να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας της πλήρους ζωοτροφής με
περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %:
— 0,3 mg/kg για χοίρους και πουλερικά

Μέθοδος ανάλυσης (1)

— 0,05 mg/kg για τα ψάρια·

Για τον προσδιορισμό
της εννεαν-3-όνης στην
πρόσθετη ύλη ζωοτρο
φών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

— 0,5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγορίες»

— 0,3 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 0,05 mg/kg για τα ψάρια·
— 0,5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγορίες
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχει
ρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησια
κές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίν
δυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή
με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο
ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέ
τρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα
χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστα
σίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της
αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αεριοχρωματογραφία/φα
σματομετρία μάζας με
σταθεροποίηση χρόνου
κατακράτησης (GC-MSRTL).

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίη
σης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσό
τητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέ
ρονται στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών, εάν υπάρχει υπέρβαση της
ακόλουθης περιεκτικότητας της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %:

(9)

EL

Αριθ. FLAVIS: 07.113

(6)
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(1)
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(2)

2b07150

—

(3)

Δεκαν-2όνη

(4)

(5)

(6)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Όλα τα
ζωικά είδη

—

Δεκαν-2-όνη

Δεκαν-2-όνη
Παράγεται
σύνθεση

με

χημική

Καθαρότητα: 98 % του
λάχιστον

Αριθ. CAS 693-54-9
Αριθ. FLAVIS: 07.150
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό
της δεκαν-2-όνης στην
πρόσθετη ύλη ζωοτρο
φών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:
Αεριοχρωματογραφία/φα
σματομετρία μάζας με
σταθεροποίηση χρόνου
κατακράτησης (GC-MSRTL).

—

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι
συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 0,3 mg/kg, και
για άλλα είδη και κατηγορίες: 0,5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε
υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης πρέπει
να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας της πλήρους ζωοτροφής με
περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %:
— 0,3 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 0,5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγορίες»
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίη
σης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσό
τητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέ
ρονται στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών, εάν υπάρχει υπέρβαση της
ακόλουθης περιεκτικότητας της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %:

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χημικός τύπος: C10H20O

—

(8)

EL

Χαρακτηρισμός της δρα
στικής ουσίας

(7)
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(1)

— 0,3 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 0,5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγορίες

17.1.2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Δεκατετρα
νοϊκό ισο
προπύλιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δεκατετρανοϊκό ισοπρο
πύλιο
Χαρακτηρισμός της δρα
στικής ουσίας
Δεκατετρανοϊκό ισοπρο
πύλιο
Παράγεται
σύνθεση

με

χημική

Καθαρότητα: 99 % του
λάχιστον
Χημικός
C17H34O2

τύπος:

Αριθ. CAS 110-27-0
Αριθ. FLAVIS 09.105
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό
του δεκατετρανοϊκού ισο
προπυλίου στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προ
μείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι
συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg πλήρους
ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης πρέπει
να αναφέρονται τα ακόλουθα:

6 Φεβρουα
ρίου 2027

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας της πλήρους ζωοτροφής με
περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg»
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίη
σης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσό
τητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέ
ρονται στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών, εάν υπάρχει υπέρβαση της
ακόλουθης περιεκτικότητας της δραστικής
ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg

L 13/127

Αεριοχρωματογραφία/φα
σματομετρία μάζας με
σταθεροποίηση χρόνου
κατακράτησης (GC-MSRTL).

Όλα τα
ζωικά είδη
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6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχει
ρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησια
κές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίν
δυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή
με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο
ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέ
τρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα
χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστα
σίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της
αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχει
ρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησια
κές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίν
δυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή
με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο
ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέ
τρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα
χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστα
σίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της
αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

(9)
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(1)
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/56 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2016
σχετικά με τη χορήγηση άδειας για το γαλακτικό οξύ, το 4-οξοβαλεριανικό οξύ, το ηλεκτρικό οξύ, το
φουμαρικό οξύ, τον ακετοξικό αιθυλεστέρα, τον γαλακτικό αιθυλεστέρα, τον γαλακτικό βουτυλεστέρα,
τον 4-οξοβαλεριανικό αιθυλεστέρα, τον ηλεκτρικό διαιθυλεστέρα, τον μηλονικό διαιθυλεστέρα, τον Οβουτυρυλογαλακτικό βουτυλεστέρα, τον γαλακτικό εξ-3-ενυλεστέρα, τον γαλακτικό εξυλεστέρα, τη
βουτυρο-1,4-λακτόνη, τη δεκανο-1,5-λακτόνη, την ενδεκανο-1,5-λακτόνη, την πεντανο-1,4-λακτόνη, την
εννεανο-1,5-λακτόνη, την οκτανο-1,5-λακτόνη, την επτανο-1,4-λακτόνη και την εξανο-1,4-λακτόνη ως
πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμο
ποιούνται στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής. Το
άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με
την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Το γαλακτικό οξύ, το 4-οξοβαλεριανικό οξύ, το ηλεκτρικό οξύ, το φουμαρικό οξύ, ο ακετοξικός αιθυλεστέρας, ο
γαλακτικός αιθυλεστέρας, ο γαλακτικός βουτυλεστέρας, ο 4-οξοβαλεριανικός αιθυλεστέρας, ο ηλεκτρικός διαιθυλε
στέρας, ο μηλονικός διαιθυλεστέρας, ο Ο-βουτυρυλογαλακτικός βουτυλεστέρας, ο γαλακτικός εξ-3-ενυλεστέρας, ο
γαλακτικός εξυλεστέρας, η βουτυρο-1,4-λακτόνη, η δεκανο-1,5-λακτόνη, η ενδεκανο-1,5-λακτόνη, η πεντανο-1,4λακτόνη, η εννεανο-1,5-λακτόνη, η οκτανο-1,5-λακτόνη, η επτανο-1,4-λακτόνη και η εξανο-1,4-λακτόνη («οι εν λόγω
ουσίες») έχουν αδειοδοτηθεί χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ ως πρόσθετες ύλες
ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Τα προϊόντα αυτά προστέθηκαν στη συνέχεια στο μητρώο πρόσθετων υλών
ζωοτροφών ως υφιστάμενα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν
λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση των εν λόγω ουσιών ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για
όλα τα ζωικά είδη. Ο αιτών ζήτησε την ταξινόμηση αυτών των πρόσθετων υλών στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες
ύλες». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 17 Οκτωβρίου 2012 (3), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»)
συμπεραίνει ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης στις ζωοτροφές, οι εν λόγω ουσίες δεν έχουν δυσμενείς
επιδράσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα
ότι η λειτουργία των εν λόγω ουσιών στις ζωοτροφές είναι παρόμοια με τη λειτουργία τους στα τρόφιμα. Η Αρχή έχει
ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω ουσίες είναι αποτελεσματικές για τα τρόφιμα, δεδομένου ότι αυξάνουν
την οσμή ή τη γευστικότητα των τροφίμων. Ως εκ τούτου, το ίδιο συμπέρασμα μπορεί να επεκταθεί στις ζωοτροφές. Η
Αρχή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει τη χρήση των εν λόγω ουσιών στο πόσιμο νερό. Εντούτοις, οι ουσίες αυτές
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε σύνθετες ζωοτροφές που χορηγούνται κατόπιν με το νερό.

(5)

Θα πρέπει να προβλέπονται περιορισμοί και προϋποθέσεις με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο. Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι
ασφάλειας που να επιβάλλουν τον καθορισμό μέγιστης περιεκτικότητας, και λαμβανομένης υπόψη της επαναξιολόγησης
που διενήργησε η Αρχή, στην επισήμανση κάθε πρόσθετης ύλης θα πρέπει να αναγράφεται η συνιστώμενη περιεκτι
κότητα. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιεκτικότητας αυτής, στην επισήμανση των προμειγμάτων, των σύνθετων
ζωοτροφών και των πρώτων υλών ζωοτροφών θα πρέπει να αναφέρονται ορισμένες πληροφορίες.

(6)

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω ουσίες θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνες για το αναπνευστικό
σύστημα, το δέρμα και τους οφθαλμούς, και ευαισθητοποιητικά του δέρματος. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να λαμβάνονται
τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η Αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη
διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης των πρόσθετων υλών
ζωοτροφών η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(2) Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της
14.12.1970, σ. 1).
(3) EFSA Journal 2012· 10(10):2928.
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(7)

Από την αξιολόγηση των εν λόγω ουσιών διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για την αδειοδότηση, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(8)

Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων στους όρους
αδειοδότησης των εν λόγω ουσιών, θεωρείται σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη
να προετοιμαστούν για να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας
Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών
«αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για τη
διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Μεταβατικά μέτρα
1.
Για τις ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα και τα προμείγματα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, που έχουν
παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Αυγούστου 2017 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 6 Φεβρουαρίου
2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.
2.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγά ζώα.
3.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγά ζώα.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
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.
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2016.
Για την Επιτροπή
O Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

17.1.2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα του
κατόχου της
άδειας

(1)

(2)

Μέγιστη περιε
κτικότητα

Ελάχιστη
περιεκτικότητα
Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περι
γραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατη
γορία ζώου

Μέγιστη
ηλικία

(3)

(4)

(5)

(6)

mg δραστικής ουσίας/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτι
κότητα σε υγρασία 12 %

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της
περιόδου
ισχύος της
άδειας

(7)

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

EL

Αριθμός
ταυτο
ποίησης της
πρόσθετης
ύλης

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

—

Γαλακτικό
οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Γαλακτικό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Γαλακτικό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C3H6O3
Αριθ. CAS 598-82-3 και
50-21-5 για το DL-γαλακτικό
οξύ
79-33-4 για το L-γαλακτικό
οξύ
Αριθ. FLAVIS 08.004
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του γα
λακτικού οξέος στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

L 13/131

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08004

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

4-Οξοβαλε
ριανικό οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
4-Οξοβαλεριανικό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
4-Οξοβαλεριανικό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C5H8O3
Αριθ. CAS 123-76-2
Αριθ. FLAVIS 08.023
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του 4οξοβαλεριανικού οξέος στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08023

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/132

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Ηλεκτρικό
οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ηλεκτρικό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ηλεκτρικό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C4H6O4
Αριθ. CAS 110-15-6
Αριθ. FLAVIS 08.024
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του ηλε
κτρικού οξέος στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/133

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08024

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Φουμαρικό
οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Φουμαρικό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Φουμαρικό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99,5 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C4H4O4
Αριθ. CAS 110-17-8
Αριθ. FLAVIS 08.025
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του
φουμαρικού οξέος στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08025

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/134

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Ακετοξικός
αιθυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ακετοξικός αιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ακετοξικός αιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97,5 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C6H10O3
Αριθ. CAS 141-97-9
Αριθ. FLAVIS 09.402
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του ακε
τοξικού αιθυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/135

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09402

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Γαλακτικός
αιθυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Γαλακτικός αιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Γαλακτικός αιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C5H10O3
Αριθ. CAS 97-64-3
Αριθ. FLAVIS 09.433
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του γα
λακτικού αιθυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 125 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 125 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 125 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09433

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/136

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Γαλακτικός
βουτυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Γαλακτικός βουτυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Γαλακτικός βουτυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C7H14O3
Αριθ. CAS 138-22-7
Αριθ. FLAVIS 09.434
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του γα
λακτικού βουτυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/137

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09434

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

4-Οξοβαλε
ριανικός αι
θυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
4-Οξοβαλεριανικός αιθυλεστέ
ρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

Παράγεται με χημική σύνθεση

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.

Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

4-Οξοβαλεριανικός αιθυλεστέ
ρας

Χημικός τύπος: C7H12O3
Αριθ. CAS 539-88-8
Αριθ. FLAVIS 09.435
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του 4οξοβαλεριανικού αιθυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09435

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/138

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Ηλεκτρικός
διαιθυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ηλεκτρικός διαιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ηλεκτρικός διαιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H14O4
Αριθ. CAS 123-25-1
Αριθ. FLAVIS 09.444
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του ηλε
κτρικού διαιθυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/139

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09444

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Μηλονικός
διαιθυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Μηλονικός διαιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Μηλονικός διαιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C7H12O4
Αριθ. CAS 105-53-3
Αριθ. FLAVIS 09.490
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του μη
λονικού διαιθυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09490

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/140

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ο-Βουτυρυ
λογαλακτικός
βουτυλεστέ Ο-Βουτυρυλογαλακτικός βου
τυλεστέρας
ρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

Παράγεται με χημική σύνθεση

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.

Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Ο-Βουτυρυλογαλακτικός βου
τυλεστέρας

Χημικός τύπος: C11H20O4
Αριθ. CAS 7492-70-8
Αριθ. FLAVIS 09.491
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του Οβουτυρυλογαλακτικού βουτυ
λεστέρα στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

L 13/141

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09491

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Γαλακτικός
εξ-3-ενυλε
στέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Γαλακτικός εξ-3-ενυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Γαλακτικός εξ-3-ενυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 96 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H16O3
Αριθ. CAS 61931-81-5
Αριθ. FLAVIS 09.545
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του γα
λακτικού εξ-3-ενυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09545

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/142

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Γαλακτικός
εξυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Γαλακτικός εξυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Γαλακτικός εξυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H18O3
Αριθ. CAS 20279-51-0
Αριθ. FLAVIS 09.580
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του γα
λακτικού εξυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/143

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09580

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Βουτυρο1,4-λακτόνη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βουτυρο-1,4-λακτόνη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βουτυρο-1,4-λακτόνη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C4H6O2
Αριθ. CAS 96-48-0
Αριθ. FLAVIS 10.006
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της βου
τυρο-1,4-λακτόνης στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b10006

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/144

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Δεκανο-1,5λακτόνη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δεκανο-1,5-λακτόνη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Δεκανο-1,5-λακτόνη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H18O2
Αριθ. CAS 705-86-2
Αριθ. FLAVIS 10.007
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της δε
κανο-1,5-λακτόνης στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/145

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b10007

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Ενδεκανο1,5-λακτόνη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ενδεκανο-1,5-λακτόνη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ενδεκανο-1,5-λακτόνη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C11H20O2
Αριθ. CAS 710-04-3
Αριθ. FLAVIS 10.011
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της ενδε
κανο-1,5-λακτόνης στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg»
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b10011

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/146

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Πεντανο-1,4λακτόνη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Πεντανο-1,4-λακτόνη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Πεντανο-1,4-λακτόνη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C5H8O2
Αριθ. CAS 108-29-2
Αριθ. FLAVIS 10.013
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της πε
ντανο-1,4-λακτόνης στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/147

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b10013

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Εννεανο-1,5λακτόνη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εννεανο-1,5-λακτόνη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Εννεανο-1,5-λακτόνη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H16O2
Αριθ. CAS 3301-94-8
Αριθ. FLAVIS 10.014
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της εν
νεανο-1,5-λακτόνης στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg»
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b10014

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/148

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οκτανο-1,5λακτόνη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οκτανο-1,5-λακτόνη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οκτανο-1,5-λακτόνη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H14O2
Αριθ. CAS 698-76-0
Αριθ. FLAVIS 10.015
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της
οκτανο-1,5-λακτόνης
στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/149

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b10015

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Επτανο-1,4λακτόνη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Επτανο-1,4-λακτόνη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Επτανο-1,4-λακτόνη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C7H12O2
Αριθ. CAS 105-21-5
Αριθ. FLAVIS 10.020
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της
επτανο-1,4-λακτόνης
στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b10020

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/150

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Εξανο-1,4λακτόνη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εξανο-1,4-λακτόνη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Εξανο-1,4-λακτόνη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C6H10O2
Αριθ. CAS 695-06-7
Αριθ. FLAVIS 10.021
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της
εξανο-1,4-λακτόνης στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/151

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b10021

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

(9)
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(1)
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/57 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2016
σχετικά με την αδειοδότηση της 1,8-κινεόλης, της 3,4-διυδροκουμαρίνης και του 2-(2-μεθυλοπροπ-1ενυλο)-4-μεθυλοτετραϋδροπυρανίου ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμο
ποιούνται στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής. Το
άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με
την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Η 1,8-κινεόλη, η 3,4-διυδροκουμαρίνη και το 2-(2-μεθυλοπροπ-1-ενυλο)-4-μεθυλοτετραϋδροπυράνιο έχουν
αδειοδοτηθεί χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα
ζωικά είδη. Τα προϊόντα αυτά προστέθηκαν στη συνέχεια στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενα
προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν
λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση των εν λόγω ουσιών ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για
όλα τα ζωικά είδη. Ο αιτών ζήτησε την ταξινόμηση αυτών των πρόσθετων υλών στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες
ύλες». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Στις γνώμες που εξέδωσε στις 6 Μαρτίου 2012 και στις 13 Νοεμβρίου 2012 (3), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια
των Τροφίμων («η Αρχή») συμπεραίνει ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης στις ζωοτροφές, οι εν λόγω ουσίες
δεν έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε
επίσης στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία της 1,8-κινεόλης, της 3,4-διυδροκουμαρίνης και του 2-(2-μεθυλοπροπ-1ενυλο)-4-μεθυλοτετραϋδροπυρανίου στις ζωοτροφές είναι παρόμοια με τη λειτουργία τους στα τρόφιμα. Η Αρχή έχει
ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για τα τρόφιμα οι εν λόγω ουσίες είναι αποτελεσματικές, δεδομένου ότι αυξάνουν
την οσμή ή τη γευστικότητα των τροφίμων. Ως εκ τούτου, το ίδιο συμπέρασμα μπορεί να επεκταθεί στις ζωοτροφές.
Καθώς ο έλεγχος της χρήσης της 1,8-κινεόλης, της 3,4-διυδροκουμαρίνης και του 2-(2-μεθυλοπροπ-1-ενυλο)-4-μεθυλο
τετραϋδροπυρανίου στο πόσιμο νερό είναι δύσκολος όταν αυτά χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με τη ζωοτροφή, αυτή η
χρήση θα πρέπει να αποκλείεται. Εντούτοις, οι ουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται σε σύνθετες ζωοτροφές που
χορηγούνται κατόπιν με το νερό.

(5)

Θα πρέπει να προβλέπονται περιορισμοί και προϋποθέσεις με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο. Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι
ασφάλειας που να επιβάλλουν τον καθορισμό μέγιστης περιεκτικότητας, και λαμβανομένης υπόψη της επαναξιολόγησης
που διενήργησε η Αρχή, στην επισήμανση κάθε πρόσθετης ύλης θα πρέπει να αναγράφεται η συνιστώμενη περιεκτι
κότητα. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιεκτικότητας αυτής, στην επισήμανση των προμειγμάτων, των σύνθετων
ζωοτροφών και των πρώτων υλών ζωοτροφών θα πρέπει να αναφέρονται ορισμένες πληροφορίες.

(6)

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 1,8-κινεόλη, η 3,4-διυδροκουμαρίνη και το 2-(2-μεθυλοπροπ-1-ενυλο)-4μεθυλοτετραϋδροπυράνιο είναι ουσίες ερεθιστικές για τους οφθαλμούς, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
Επιπλέον, η αρχή συμπέρανε ότι η 3,4-διυδροκουμαρίνη είναι ουσία ευαισθητοποιητική για το δέρμα και επιβλαβής σε
περίπτωση κατάποσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η Αρχή κρίνει ότι δεν
υπάρχει ανάγκη για ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την
έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης των πρόσθετων υλών ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το
εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(2) Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της
14.12.1970, σ. 1).
(3) EFSA Journal 2012·10(3):2622 και EFSA Journal 2012·10(11):2967
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(7)

Από την αξιολόγηση της 1,8-κινεόλης, της 3,4-διυδροκουμαρίνης και του 2-(2-μεθυλοπροπ-1-ενυλο)-4-μεθυλοτετραϋ
δροπυρανίου διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για την αδειοδότηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση των ουσιών αυτών, όπως καθορίζεται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(8)

Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων στους όρους
αδειοδότησης της 1,8-κινεόλης, της 3,4-διυδροκουμαρίνης και του 2-(2-μεθυλοπροπ-1-ενυλο)-4-μεθυλοτετραϋδροπυ
ρανίου, θεωρείται σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να
συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας
Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών
«αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για τη
διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Μεταβατικά μέτρα
1.
Για τις ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα και τα προμείγματα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, που έχουν
παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Αυγούστου 2017 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 6 Φεβρουαρίου
2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.
2.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγά ζώα.
3.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγά ζώα.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά 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.
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2016.
Για την Επιτροπή
O Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

17.1.2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα του
κατόχου της
άδειας

Πρόσθετη ύλη

(1)

(2)

(3)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περι
γραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατη
γορία ζώου

Μέγιστη
ηλικία

(4)

(5)

(6)

Μέγιστη
περιεκτικό
τητα

Ελάχιστη
περιεκτικό
τητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της
περιόδου
ισχύος της
άδειας

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

mg δραστικής ουσίας/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιε
κτικότητα σε υγρασία 12 %
(7)

EL

Αριθμός
ταυτο
ποίησης της
πρόσθετης
ύλης

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

—

1,8-Κινεόλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
1,8-Κινεόλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
1,8-Κινεόλη

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.

Παράγεται με απόσταξη από
Eucalyptus globulus

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.

Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Χημικός τύπος: C10H18O
Αριθ. CAS 470-82-6
Αριθ. FLAVIS 03.001
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της 1,8κινεόλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.

L 13/155

Αεριοχρωματογραφία/φασματο
μετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b03001

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

3,4-Διυδρο
κουμαρίνη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
3,4-Διυδροκουμαρίνη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
3,4-Διυδροκουμαρίνη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H8O2
Αριθ. CAS 119-84-6
Αριθ. FLAVIS 13.009
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της 3,4διυδροκουμαρίνης στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

6 Φεβρουα
ρίου 2027

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg»
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασματο
μετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b13009

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από ει
σπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα
μάτια. Εάν δεν είναι δυνατόν να εξαλει
φθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο οι
κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικασίες
και μέτρα, ο χειρισμός της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων γίνεται με
χρήση μέσων ατομικής προστασίας, με
ταξύ αυτών και μέσων προστασίας της
αναπνοής, προστατευτικών γυαλιών και
γαντιών.

L 13/156

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-(2-Μεθυ
λοπροπ-1ενυλο)-4-με
θυλοτετραϋ
δροπυράνιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-(2-Μεθυλοπροπ-1-ενυλο)-4μεθυλοτετραϋδροπυράνιο
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
2-(2-Μεθυλοπροπ-1-ενυλο)-4μεθυλοτετραϋδροπυράνιο
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H18O
Αριθ. CAS 16409-43-1
Αριθ. FLAVIS 13.037
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του 2-(2μεθυλοπροπ-1-ενυλο)-4-μεθυ
λοτετραϋδροπυρανίου
στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 0,5 mg/kg,
και για άλλα είδη και κατηγορίες:
0,3 mg/kg πλήρους ζωοτροφής με πε
ριεκτικότητα σε υγρασία 12 %.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %:
— 0,5 mg/kg για χοίρους και πουλε
ρικά·
— 0,3 mg/kg για όλα τα άλλα είδη
και κατηγορίες».

L 13/157

Αεριοχρωματογραφία/φασματο
μετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b13037

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από ει
σπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα
μάτια. Εάν δεν είναι δυνατόν να εξαλει
φθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο οι
κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικασίες
και μέτρα, ο χειρισμός της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων γίνεται με
χρήση μέσων ατομικής προστασίας, με
ταξύ αυτών και μέσων προστασίας της
αναπνοής, προστατευτικών γυαλιών και
γαντιών.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

EL

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης των ακόλου
θων τιμών περιεκτικότητας της δραστι
κής ουσίας σε πλήρη ζωοτροφή με πε
ριεκτικότητα σε υγρασία 12 %:

(9)

L 13/158

(1)

— 0,5 mg/kg για χοίρους και πουλε
ρικά·

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από ει
σπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα
μάτια. Εάν δεν είναι δυνατόν να εξαλει
φθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο οι
κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικασίες
και μέτρα, ο χειρισμός της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων γίνεται με
χρήση μέσων ατομικής προστασίας, με
ταξύ αυτών και μέσων προστασίας της
αναπνοής, προστατευτικών γυαλιών και
γαντιών.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— 0,3 mg/kg για όλα τα άλλα είδη
και κατηγορίες.

(1) Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

17.1.2017

17.1.2017

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 13/159

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/58 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2016
σχετικά με τη χορήγηση άδειας για την α-τερπινεόλη, τη νερολιδόλη, τη 2-(4-μεθυλοφαινυλο)προπαν-2όλη, την τερπινεόλη και το οξικό λιναλοΰλιο ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη
διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Το άρθρο 10
του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την
οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Η α-τερπινεόλη, η νερολιδόλη, η 2-(4-μεθυλοφαινυλο)προπαν-2-όλη, η τερπινεόλη και το οξικό λιναλοΰλιο εγκρίθηκαν
χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη.
Τα προϊόντα αυτά προστέθηκαν στη συνέχεια στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενα προϊόντα,
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν
λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση της α-τερπινεόλης, της νερολιδόλης, της 2-(4-μεθυλο
φαινυλο)προπαν-2-όλης, της τερπινεόλης και του οξικού λιναλοϋλίου ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά
είδη. Ο αιτών ζήτησε την ταξινόμηση αυτών των πρόσθετων υλών στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες ύλες». Η εν
λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Από τη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») στις 13 Νοεμβρίου 2012 (3)
συνάγεται ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης σε ζωοτροφές, η α-τερπινεόλη, η νερολιδόλη, η 2-(4-μεθυλο
φαινυλο)προπαν-2-όλη, η τερπινεόλη και το οξικό λιναλοΰλιο δεν έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων,
στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία της ατερπινεόλης, της νερολιδόλης, της 2-(4-μεθυλοφαινυλο)προπαν-2-όλης, της τερπινεόλης και του οξικού λιναλοϋλίου
στις ζωοτροφές είναι παρόμοια με τη λειτουργία τους στα τρόφιμα. Η Αρχή έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για
τα τρόφιμα η α-τερπινεόλη, η νερολιδόλη, η 2-(4-μεθυλοφαινυλο)προπαν-2-όλη, η τερπινεόλη και το οξικό λιναλοΰλιο
είναι αποτελεσματικά, δεδομένου ότι αυξάνουν την οσμή ή τη γευστικότητα των τροφίμων. Η Αρχή κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι για τη νερολιδόλη και τη 2-(4-μεθυλοφαινυλο)προπαν-2-όλη, η έλλειψη περιθωρίου ασφάλειας δεν θα
επέτρεπε την ταυτόχρονη χορήγηση στις ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό. Για την α-τερπινεόλη, την τερπινεόλη και το
οξικό λιναλοΰλιο, δεν είναι διαθέσιμη η ακριβής αναλογία για την ενσωμάτωση σε ζωοτροφές και νερό. Εντούτοις, οι
ουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται σε σύνθετες ζωοτροφές που χορηγούνται κατόπιν με νερό.

(5)

Θα πρέπει να προβλέπονται περιορισμοί και προϋποθέσεις με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο. Για πρακτικούς λόγους και
λαμβανομένης υπόψη της επαναξιολόγησης που διενήργησε η Αρχή, θα πρέπει να καθοριστούν μέγιστες συνιστώμενες
περιεκτικότητες. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνιστώμενης περιεκτικότητας της πρόσθετης ύλης σε πλήρεις ζωοτροφές,
στην επισήμανση των προμειγμάτων, των σύνθετων ζωοτροφών και των πρώτων υλών ζωοτροφών θα πρέπει να
αναφέρονται ο αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης, η ονομασία της και η προστιθέμενη ποσότητα.

(6)

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ελλείψει στοιχείων σχετικά με την ασφάλεια των χρηστών, η α-τερπινεόλη, η
νερολιδόλη, η 2-(4-μεθυλοφαινυλο)προπαν-2-όλη, η τερπινεόλη και το οξικό λιναλοΰλιο θα πρέπει να θεωρούνται ως
ερεθιστικά για το δέρμα, τους οφθαλμούς και το αναπνευστικό σύστημα και ως ευαισθητοποιητικά του δέρματος. Κατά
συνέπεια, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η Αρχή δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να
θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση
σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης των πρόσθετων υλών ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το
εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(2) Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της
14.12.1970, σ. 1).
(3) EFSA Journal 2012· 10(11): 2966.

L 13/160

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17.1.2017

(7)

Από την αξιολόγηση της α-τερπινεόλης, της νερολιδόλης, της 2-(4-μεθυλοφαινυλο)προπαν-2-όλης, της τερπινεόλης και
του οξικού λιναλοϋλίου διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για την αδειοδότηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση των εν λόγω ουσιών, όπως καθορίζεται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(8)

Επειδή δεν απαιτείται η άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων των όρων της χορήγησης άδειας για την α-τερπινεόλη, τη
νερολιδόλη, τη 2-(4-μεθυλοφαινυλο)προπαν-2-όλη, την τερπινεόλη και το οξικό λιναλοΰλιο για λόγους ασφάλειας, είναι
σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος που θα επιτρέψει στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να
ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από τη χορήγηση της άδειας.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας
Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών
«αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για τη
διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Μεταβατικά μέτρα
1.
Για τις ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα και τα προμείγματα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, που έχουν
παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Αυγούστου 2017 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 6 Φεβρουαρίου
2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.
2.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγά ζώα.
3.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγά ζώα.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
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.
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2016.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα του
κατόχου
της άδειας

(1)

(2)

Μέγιστη περιε
κτικότητα

Ελάχιστη
περιεκτικότητα
Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περι
γραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατη
γορία ζώου

Μέγιστη
ηλικία

(3)

(4)

(5)

(6)

mg δραστικής ουσίας/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτι
κότητα σε υγρασία 12 %

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της
περιόδου
ισχύος της
άδειας

(7)

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.
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Αριθμός
ταυτο
ποίησης της
πρόσθετης
ύλης

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

—

Α-τερπινεόλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Α-τερπινεόλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Α-τερπινεόλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 96 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H18O
Αριθ. CAS 98-55-5
Αριθ. FLAVIS: 02.014
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της ατερπινεόλης στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρο
νται οι συνθήκες αποθήκευσης και σταθε
ρότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg πλή
ρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε
υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας της πλήρους ζωοτρο
φής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %:
5 mg/kg»
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει να
αναφέρονται στην επισήμανση των προ
μειγμάτων, των πρώτων υλών ζωοτροφών
και των σύνθετων ζωοτροφών, εάν υπάρ
χει υπέρβαση της ακόλουθης περιεκτικό
τητας της δραστικής ουσίας στην πλήρη
ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg
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Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Νερολιδόλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Νερολιδόλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Νερολιδόλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C15H26O
Αριθ. CAS 7212-44-4
Αριθ. FLAVIS: 02.018
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση της νερο
λιδόλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρο
νται οι συνθήκες αποθήκευσης και σταθε
ρότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg, και
για άλλα είδη και κατηγορίες: 1,5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε
υγρασία 12 %.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας της πλήρους ζωοτρο
φής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %:
— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγο
ρίες».
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b02018

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επι
χειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχει
ρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέ
τρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι
ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερμα
τική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Όταν οι
κίνδυνοι αυτοί δεν είναι δυνατό να εξαλει
φθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις
εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρό
σθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμο
ποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας,
μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της ανα
πνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.
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5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει να
αναφέρονται στην επισήμανση των προ
μειγμάτων, των πρώτων υλών ζωοτροφών
και των σύνθετων ζωοτροφών, εάν υπάρ
χει υπέρβαση της ακόλουθης περιεκτικό
τητας της δραστικής ουσίας στην πλήρη
ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %:

17.1.2017

(1)

— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγο
ρίες.

2b02042

—

2-(4-μεθυλο
φαινυλο)προ
παν-2-όλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-(4-μεθυλοφαινυλο)προπαν2-όλη

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.

2-(4-μεθυλοφαινυλο)προπαν2-όλη

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:

Παράγεται με χημική σύνθεση

για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg, και
για άλλα είδη και κατηγορίες: 1,5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε
υγρασία 12 %.

Καθαρότητα: 90 % τουλάχι
στον

6 Φεβρουα
ρίου 2027
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Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρο
νται οι συνθήκες αποθήκευσης και σταθε
ρότητας.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επι
χειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχει
ρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέ
τρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι
ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερμα
τική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Όταν οι
κίνδυνοι αυτοί δεν είναι δυνατό να εξαλει
φθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις
εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρό
σθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμο
ποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας,
μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της ανα
πνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Χημικός τύπος: C10H14O

(9)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αριθ. CAS 1197-01-9

Μέθοδος ανάλυσης (1)

EL

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας της πλήρους ζωοτρο
φής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %:

Αριθ. FLAVIS: 02.042

— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·

Για την ταυτοποίηση της 2-(4μεθυλοφαινυλο)προπαν-2-όλης
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

— 1,5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγο
ρίες».

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει να
αναφέρονται στην επισήμανση των προ
μειγμάτων, των πρώτων υλών ζωοτροφών
και των σύνθετων ζωοτροφών, εάν υπάρ
χει υπέρβαση της ακόλουθης περιεκτικό
τητας της δραστικής ουσίας στην πλήρη
ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %:

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για άλλα είδη και κατηγο
ρίες.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επι
χειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχει
ρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέ
τρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι
ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερμα
τική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Όταν οι
κίνδυνοι αυτοί δεν είναι δυνατό να εξαλει
φθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις
εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρό
σθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμο
ποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας,
μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της ανα
πνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

2b02230

—

Τερπινεόλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027
17.1.2017

Τερπινεόλη
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

(9)

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρο
νται οι συνθήκες αποθήκευσης και σταθε
ρότητας.

Τερπινεόλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 91 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H18O

EL

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg πλή
ρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε
υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αριθ. CAS 8000-41-7

Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της τερ
πινεόλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας της πλήρους ζωοτρο
φής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %:
5 mg/kg»

Αριθ. FLAVIS: 02.230

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει να
αναφέρονται στην επισήμανση των προ
μειγμάτων, των πρώτων υλών ζωοτροφών
και των σύνθετων ζωοτροφών, εάν υπάρ
χει υπέρβαση της ακόλουθης περιεκτικό
τητας της δραστικής ουσίας στην πλήρη
ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επι
χειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχει
ρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέ
τρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι
ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερμα
τική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Όταν οι
κίνδυνοι αυτοί δεν είναι δυνατό να εξαλει
φθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις
εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρό
σθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμο
ποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας,
μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της ανα
πνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.
2b09013

—

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οξικό λιναλοΰλιο

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027
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Οξικό λινα
λοΰλιο

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οξικό λιναλοΰλιο
Παράγεται με χημική σύνθεση

Χημικός τύπος: C12H20O2
Αριθ. CAS 115-95-7
Αριθ. FLAVIS: 09.013
Μέθοδος ανάλυσης (1)

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

(7)

(8)

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρο
νται οι συνθήκες αποθήκευσης και σταθε
ρότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg πλή
ρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε
υγρασία 12 %.

(9)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας της πλήρους ζωοτρο
φής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %:
5 mg/kg»
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει να
αναφέρονται στην επισήμανση των προ
μειγμάτων, των πρώτων υλών ζωοτροφών
και των σύνθετων ζωοτροφών, εάν υπάρ
χει υπέρβαση της ακόλουθης περιεκτικό
τητας της δραστικής ουσίας στην πλήρη
ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επι
χειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχει
ρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέ
τρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι
ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερμα
τική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Όταν οι
κίνδυνοι αυτοί δεν είναι δυνατό να εξαλει
φθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις
εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρό
σθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμο
ποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας,
μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της ανα
πνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για τον προσδιορισμό του οξι
κού λιναλοϋλίου στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

(6)

EL

Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον

(5)
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(1)

(1) Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/59 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2016
σχετικά με την αδειοδότηση του 1,1-διμεθοξυ-2-φαινυλαιθανίου, του μυρμηκικού φαιναιθυλεστέρα, του
οκτανικού φαιναιθυλεστέρα, του ισοβουτυρικού φαιναιθυλεστέρα, του 2-μεθυλοβουτυρικού
φαιναιθυλεστέρα και του βενζοϊκού φαιναιθυλεστέρα ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά
είδη
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμο
ποιούνται στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής. Το
άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με
την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Το 1,1-διμεθοξυ-2-φαινυλαιθάνιο, ο μυρμηκικός φαιναιθυλεστέρας, ο οκτανικός φαιναιθυλεστέρας, ο ισοβουτυρικός
φαιναιθυλεστέρας, ο 2-μεθυλοβουτυρικός φαιναιθυλεστέρας και ο βενζοϊκός φαιναιθυλεστέρας (εφεξής «οι εν λόγω
ουσίες») έχουν αδειοδοτηθεί χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την οδηγία 70/54/ΕΟΚ ως πρόσθετες ύλες
ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Τα προϊόντα αυτά προστέθηκαν στη συνέχεια στο μητρώο πρόσθετων υλών
ζωοτροφών ως υφιστάμενα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν
λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση των εν λόγω ουσιών ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για
όλα τα ζωικά είδη. Ο αιτών ζήτησε την ταξινόμηση αυτών των πρόσθετων υλών στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες
ύλες». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 7 Μαρτίου 2012 (3), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»)
συμπεραίνει ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, οι εν λόγω ουσίες δεν έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία
των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία των
εν λόγω ουσιών στις ζωοτροφές είναι παρόμοια με τη λειτουργία τους στα τρόφιμα. Η Αρχή έχει ήδη καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι για τα τρόφιμα οι εν λόγω ουσίες είναι αποτελεσματικές, δεδομένου ότι αυξάνουν την οσμή ή τη
γευστικότητα των τροφίμων. Ως εκ τούτου, το ίδιο συμπέρασμα μπορεί να επεκταθεί στις ζωοτροφές. Καθώς ο έλεγχος
της χρήσης των εν λόγω ουσιών στο πόσιμο νερό είναι δύσκολος όταν αυτές χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με τη
ζωοτροφή, αυτή η χρήση θα πρέπει να αποκλείεται. Εντούτοις, οι ουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται σε
σύνθετες ζωοτροφές που χορηγούνται κατόπιν με το νερό.

(5)

Θα πρέπει να προβλέπονται περιορισμοί και προϋποθέσεις με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο. Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι
ασφάλειας που να επιβάλλουν τον καθορισμό μέγιστης περιεκτικότητας, και λαμβανομένης υπόψη της επαναξιολόγησης
που διενήργησε η Αρχή, στην επισήμανση κάθε πρόσθετης ύλης θα πρέπει να αναγράφεται η συνιστώμενη περιεκτι
κότητα. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιεκτικότητας αυτής, στην επισήμανση των προμειγμάτων, των σύνθετων
ζωοτροφών και των πρώτων υλών ζωοτροφών θα πρέπει να αναφέρονται ορισμένες πληροφορίες.

(6)

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω ουσίες θεωρούνται ερεθιστικές για τους οφθαλμούς και το
αναπνευστικό σύστημα, ευαισθητοποιητικές του δέρματος και επιβλαβείς σε περίπτωση κατάποσης. Κατά συνέπεια, θα
πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η Αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικές απαιτήσεις
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης
των πρόσθετων υλών ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(7)

Από την αξιολόγηση των εν λόγω ουσιών διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για την αδειοδότηση, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση των ουσιών αυτών, όπως
καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(2) Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της
14.12.1970, σ. 1).
(3) EFSA Journal 2012·10(3):2625
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(8)

Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων στους όρους
αδειοδότησης των εν λόγω ουσιών, θεωρείται σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη
να προετοιμαστούν για να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας
Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών
«αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για τη
διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Μεταβατικά μέτρα
1.
Για τις ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα και τα προμείγματα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, που έχουν
παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Αυγούστου 2017 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 6 Φεβρουαρίου
2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.
2.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγά ζώα.
3.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγά ζώα.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά 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.
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2016.
Για την Επιτροπή
O Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα του
κατόχου
της άδειας

Πρόσθετη ύλη

(1)

(2)

(3)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περι
γραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατη
γορία ζώου

Μέγιστη
ηλικία

(4)

(5)

(6)

Μέγιστη
περιεκτικό
τητα

Ελάχιστη
περιεκτικό
τητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της
περιόδου
ισχύος της
άδειας

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

mg δραστικής ουσίας/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιε
κτικότητα σε υγρασία 12 %
(7)

EL

Αριθμός
ταυτο
ποίησης
της πρό
σθετης
ύλης

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

—

1,1-Διμε
θοξυ-2-φαι
νυλαιθάνιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
1,1-Διμεθοξυ-2-φαινυλαιθά
νιο
Χαρακτηρισμός της δραστι
κής ουσίας
1,1-Διμεθοξυ-2-φαινυλαιθά
νιο
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H14O2
Αριθ. CAS 101-48-4
Αριθ. FLAVIS 06.006
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του 1,1διμεθοξυ-2-φαινυλαιθανίου
στην πρόσθετη ύλη ζωοτρο
φών και σε αρωματικά προ
μείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι
συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg, και για
άλλα είδη και κατηγορίες: 1,5 mg/kg πλή
ρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρα
σία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης πρέπει
να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωοτροφή με πε
ριεκτικότητα σε υγρασία 12 %:
— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για όλα τα άλλα είδη και κα
τηγορίες».
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Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη
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2b06006

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

EL

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίη
σης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσό
τητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέ
ρονται στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβασης των
ακόλουθων τιμών περιεκτικότητας της δρα
στικής ουσίας σε πλήρη ζωοτροφή με περιε
κτικότητα σε υγρασία 12 %:

L 13/170

(1)

— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για όλα τα άλλα είδη και κα
τηγορίες.

2b09083

—

Μυρμηκικός
φαιναιθυλε
στέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Μυρμηκικός
ρας

φαιναιθυλεστέ

Χαρακτηρισμός της δραστι
κής ουσίας
Μυρμηκικός
ρας

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχει
ρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησια
κές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίν
δυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή
με τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατόν να εξαλει
φθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυ
νοι αυτοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των προ
μειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων ατομικής
προστασίας, μεταξύ αυτών και μέσων προστα
σίας της αναπνοής, προστατευτικών γυαλιών
και γαντιών.

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι
συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας.

φαιναιθυλεστέ

Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 96 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H10O2

για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg, και για
άλλα είδη και κατηγορίες: 1,5 mg/kg πλή
ρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρα
σία 12 %.

17.1.2017

Αριθ. CAS 104-62-1
Αριθ. FLAVIS 09.083

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας είναι:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης πρέπει
να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του
μυρμηκικού φαιναιθυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτρο
φών και σε αρωματικά προ
μείγματα ζωοτροφών:

EL

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωοτροφή με πε
ριεκτικότητα σε υγρασία 12 %:
— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για όλα τα άλλα είδη και κα
τηγορίες».

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίη
σης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσό
τητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέ
ρονται στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβασης των
ακόλουθων τιμών περιεκτικότητας της δρα
στικής ουσίας σε πλήρη ζωοτροφή με περιε
κτικότητα σε υγρασία 12 %:
— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για όλα τα άλλα είδη και κα
τηγορίες.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχει
ρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησια
κές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίν
δυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή
με τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατόν να εξαλει
φθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυ
νοι αυτοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των προ
μειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων ατομικής
προστασίας, μεταξύ αυτών και μέσων προστα
σίας της αναπνοής, προστατευτικών γυαλιών
και γαντιών.

2b09262

—

Οκτανικός
φαιναιθυλε
στέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οκτανικός φαιναιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστι
κής ουσίας

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι
συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας.

6 Φεβρουα
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L 13/171

Οκτανικός φαιναιθυλεστέρας

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον

Αριθ. CAS 5457-70-5
Αριθ. FLAVIS 09.262
Μέθοδος ανάλυσης (1)

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

(7)

(8)

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg, και για
άλλα είδη και κατηγορίες: 1,5 mg/kg πλή
ρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρα
σία 12 %.

(9)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης πρέπει
να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωοτροφή με πε
ριεκτικότητα σε υγρασία 12 %:
— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για όλα τα άλλα είδη και κα
τηγορίες».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίη
σης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσό
τητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέ
ρονται στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβασης των
ακόλουθων τιμών περιεκτικότητας της δρα
στικής ουσίας σε πλήρη ζωοτροφή με περιε
κτικότητα σε υγρασία 12 %:
— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για όλα τα άλλα είδη και κα
τηγορίες.

17.1.2017

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχει
ρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησια
κές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίν
δυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή
με τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατόν να εξαλει
φθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυ
νοι αυτοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των προ
μειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων ατομικής
προστασίας, μεταξύ αυτών και μέσων προστα
σίας της αναπνοής, προστατευτικών γυαλιών
και γαντιών.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για την ταυτοποίηση του
οκτανικού φαιναιθυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτρο
φών και σε αρωματικά προ
μείγματα ζωοτροφών:

(6)

EL

Χημικός τύπος: C16H24O2

(5)

L 13/172

(1)

(2)

2b09427

—

(3)

Ισοβουτυρι
κός φαιναι
θυλεστέρας

(4)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ισοβουτυρικός
στέρας

φαιναιθυλε

Ισοβουτυρικός
στέρας

φαιναιθυλε

Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον

(6)

Όλα τα
ζωικά είδη

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
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2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι
συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg, και για
άλλα είδη και κατηγορίες: 1,5 mg/kg πλή
ρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρα
σία 12 %.

Αριθ. CAS 103-48-0
Αριθ. FLAVIS 09.427

— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·

Μέθοδος ανάλυσης (1)

— 1,5 mg/kg για όλα τα άλλα είδη και κα
τηγορίες».

Για την ταυτοποίηση του ισο
βουτυρικού φαιναιθυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτρο
φών και σε αρωματικά προ
μείγματα ζωοτροφών:
Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίη
σης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσό
τητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέ
ρονται στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβασης των
ακόλουθων τιμών περιεκτικότητας της δρα
στικής ουσίας σε πλήρη ζωοτροφή με περιε
κτικότητα σε υγρασία 12 %:

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης πρέπει
να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωοτροφή με πε
ριεκτικότητα σε υγρασία 12 %:

Χημικός τύπος: C12H16O2

EL

Χαρακτηρισμός της δραστι
κής ουσίας

(5)

17.1.2017

(1)

— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για όλα τα άλλα είδη και κα
τηγορίες.

L 13/173

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-Μεθυλο
βουτυρικός
φαιναιθυλε
στέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Μεθυλοβουτυρικός φαιναι
θυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστι
κής ουσίας
2-Μεθυλοβουτυρικός φαιναι
θυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C13H18O2
Αριθ. CAS 24817-51-4
Αριθ. FLAVIS 09.538
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του 2μεθυλοβουτυρικού φαιναιθυ
λεστέρα στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι
συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg, και για
άλλα είδη και κατηγορίες: 1,5 mg/kg πλή
ρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρα
σία 12 %.

6 Φεβρουα
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4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης πρέπει
να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωοτροφή με πε
ριεκτικότητα σε υγρασία 12 %:
— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για όλα τα άλλα είδη και κα
τηγορίες».
17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09538

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχει
ρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησια
κές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίν
δυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή
με τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατόν να εξαλει
φθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυ
νοι αυτοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των προ
μειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων ατομικής
προστασίας, μεταξύ αυτών και μέσων προστα
σίας της αναπνοής, προστατευτικών γυαλιών
και γαντιών.

L 13/174

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

EL

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίη
σης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσό
τητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέ
ρονται στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβασης των
ακόλουθων τιμών περιεκτικότητας της δρα
στικής ουσίας σε πλήρη ζωοτροφή με περιε
κτικότητα σε υγρασία 12 %:

17.1.2017

(1)

— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για όλα τα άλλα είδη και κα
τηγορίες.

2b09774

—

Βενζοϊκός
φαιναιθυλε
στέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βενζοϊκός φαιναιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστι
κής ουσίας
Βενζοϊκός φαιναιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C15H14O2
Αριθ. CAS 94-47-3

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωο
τροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
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2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι
συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας είναι:
για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg, και για
άλλα είδη και κατηγορίες: 1,5 mg/kg πλή
ρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρα
σία 12 %.

L 13/175

Αριθ. FLAVIS 09.774

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχει
ρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησια
κές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίν
δυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή
με τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατόν να εξαλει
φθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυ
νοι αυτοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των προ
μειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων ατομικής
προστασίας, μεταξύ αυτών και μέσων προστα
σίας της αναπνοής, προστατευτικών γυαλιών
και γαντιών.

(2)

(3)

(4)

Μέθοδος ανάλυσης (1)

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

(6)

(7)

(8)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης πρέπει
να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της
δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωοτροφή με πε
ριεκτικότητα σε υγρασία 12 %:
— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·

(9)

EL

Για την ταυτοποίηση του βεν
ζοϊκού φαιναιθυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

(5)

L 13/176

(1)

— 1,5 mg/kg για όλα τα άλλα είδη και κα
τηγορίες».

— 1 mg/kg για χοίρους και πουλερικά·
— 1,5 mg/kg για όλα τα άλλα είδη και κα
τηγορίες.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και
των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχει
ρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησια
κές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκει
μένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίν
δυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή
με τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατόν να εξαλει
φθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυ
νοι αυτοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των προ
μειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων ατομικής
προστασίας, μεταξύ αυτών και μέσων προστα
σίας της αναπνοής, προστατευτικών γυαλιών
και γαντιών.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίη
σης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσό
τητα της δραστικής ουσίας πρέπει να αναφέ
ρονται στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβασης της
ακόλουθης περιεκτικότητας της δραστικής
ουσίας σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %:

(1) Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/60 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2016
σχετικά με την έγκριση της ισοευγενόλης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τους χοίρους, τα
μηρυκαστικά και τους ίππους, εκτός εκείνων που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και
των ζώων συντροφιάς
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη
διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής. Το άρθρο 10 του
εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία
70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Βάσει της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, η ισοευγενόλη εγκρίθηκε χωρίς χρονικό περιορισμό ως πρόσθετη ύλη για χρήση σε όλα
τα ζωικά είδη. Στη συνέχεια η εν λόγω πρόσθετη ύλη εγγράφηκε στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως
υφιστάμενο προϊόν, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν
λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση της ισοευγενόλης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για
όλα τα ζωικά είδη εκτός από τα πουλερικά, τα μυρηκαστικά που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και
τους ιχθύς. Ο αιτών ζήτησε την ταξινόμηση αυτής της πρόσθετης ύλης στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες ύλες». Η
εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 (3), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»)
συμπεραίνει ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης στις ζωοτροφές, η ισοευγενόλη δεν έχει δυσμενείς επιδράσεις
στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Η ισοευγενόλη δεν θα πρέπει να επιτρέπεται για τις
κατηγορίες θηλαστικών που προορίζονται για την παραγωγή γάλακτος για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Η Αρχή
κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία της ισοευγενόλης στις ζωοτροφές είναι παρόμοια με τη λειτουργία
της στα τρόφιμα. Η Αρχή έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ισοευγενόλη για τα τρόφιμα είναι αποτελεσματική,
δεδομένου ότι αυξάνει την οσμή ή τη γευστικότητα των τροφίμων. Ως εκ τούτου, το ίδιο συμπέρασμα μπορεί να
επεκταθεί στις ζωοτροφές. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση στις
ζωοτροφές και το πόσιμο νερό. Εντούτοις, οι ουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται σε σύνθετες ζωοτροφές που
χορηγούνται κατόπιν με το νερό.

(5)

Θα πρέπει να προβλέπονται περιορισμοί και προϋποθέσεις με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο. Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι
ασφάλειας που να επιβάλλουν τον καθορισμό μέγιστης περιεκτικότητας, και λαμβανομένης υπόψη της επαναξιολόγησης
που διενήργησε η Αρχή, στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης θα πρέπει να αναγράφεται η συνιστώμενη περιεκτικότητα.
Σε περίπτωση υπέρβασης της περιεκτικότητας αυτής, θα πρέπει να αναφέρονται ορισμένες πληροφορίες στην επισήμανση
των προμειγμάτων, των σύνθετων ζωοτροφών και των πρώτων υλών ζωοτροφών.

(6)

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ισοευγενόλη είναι ερεθιστική για το αναπνευστικό σύστημα, το δέρμα και τους
οφθαλμούς και ευαισθητοποιητική για το δέρμα και το αναπνευστικό σύστημα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η Αρχή δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση για τη μέθοδο ανάλυσης της
πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(7)

Από την αξιολόγηση της εν λόγω ουσίας διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για την αδειοδότηση, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση της εν λόγω ουσίας,
όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(1) ΕΕL 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(2) Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της
14.12.1970, σ. 1).
(3) EFSA Journal 2012· 10(1):2532.
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(8)

Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων στους όρους
αδειοδότησης της εν λόγω ουσίας, θεωρείται σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη
να προετοιμαστούν για να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας
Χορηγείται άδεια για τη χρήση της ουσίας που προσδιορίζεται στο παράρτημα και ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών
«αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τη
διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Μεταβατικά μέτρα
1.
Η ουσία που προσδιορίζεται στο παράρτημα και τα προμείγματα που περιέχουν την εν λόγω ουσία, τα οποία έχουν
παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Αυγούστου 2017 σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται πριν από τις
6 Φεβρουαρίου 2017, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν
τα υφιστάμενα αποθέματα.
2.
Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την ουσία η οποία προσδιορίζεται στο παράρτημα,
οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονταν πριν
από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου
εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα, εάν προορίζονται για τροφοπαραγωγικά ζώα.
3.
Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την ουσία η οποία προσδιορίζεται στο παράρτημα,
οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονταν πριν
από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου
εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα, εάν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγικά ζώα.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά 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.
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2016.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean- Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα του
κατόχου της
άδειας

Ελάχιστη
περιεκτικότητα
Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περι
γραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατη
γορία ζώου

Μέγιστη ηλικία

Μέγιστη περιε
κτικότητα

mg δραστικής ουσίας/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτι
κότητα σε υγρασία 12 %

Λήξη της
περιόδου
ισχύος της
άδειας

Λοιπές διατάξεις

EL

Αριθμός
αναγνώρισης
της πρόσθε
της ύλης

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

2b04004

—

Ισοευγενόλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Χημικός τύπος: C10H12O2
Αριθμός CAS 97-54-1
Αριθ. FLAVIS 04.004
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση της
ισοευγενόλης στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρω
ματικά προμείγματα ζωοτρο
φών:
Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτη
σης (GC-MS-RTL).

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται
στη ζωοτροφή υπό μορφή προ
μείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθε
της ύλης και των προμειγμάτων
πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες
αποθήκευσης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικό
τητα της δραστικής ουσίας είναι:
5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής με
περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης
ύλης πρέπει να αναφέρονται τα
ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη
τητα της δραστικής
πλήρη ζωοτροφή με
τητα σε υγρασία 12 %:

περιεκτικό
ουσίας σε
περιεκτικό
5 mg/kg».
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5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός
αναγνώρισης, η ονομασία και η
προστιθέμενη ποσότητα της δρα
στικής ουσίας πρέπει να αναφέρο
νται στην επισήμανση των προμειγ
μάτων, των πρώτων υλών ζωοτρο
φών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακό
λουθης περιεκτικότητας της δρα
στικής ουσίας σε πλήρη ζωοτροφή
με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χοίροι
Μηρυκαστικά
Ισοευγενόλη
και ίπποι, με
εξαίρεση
Χαρακτηρισμός της δραστι εκείνα που
κής ουσίας
παράγουν
γάλα για κα
Ισοευγενόλη
τανάλωση
Παράγεται με χημική σύν από τον άν
θρωπο
θεση
Ζώα συντρο
Καθαρότητα: 99 % τουλάχι φιάς
στον
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(1) Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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6. Για τους χρήστες της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων, οι
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωο
τροφών καθορίζουν επιχειρησιακές
διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα
προκειμένου να αντιμετωπίζονται
οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μά
τια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν εί
ναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν
λόγω διαδικασίες και μέτρα, η
πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα
χρησιμοποιούνται με μέσα ατομι
κής προστασίας, μεταξύ άλλων
γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

17.1.2017

17.1.2017
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/61 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2016
σχετικά με την αδειοδότηση της 4-αλλυλο-2,6-διμεθοξυφαινόλης και του οξικού ευγενυλίου ως
πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, εκτός των ιχθύων και των πουλερικών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμο
ποιούνται στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής. Το
άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με
την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Η 4-αλλυλο-2,6-διμεθοξυφαινόλη και το οξικό ευγενύλιο εγκρίθηκαν χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την οδηγία
70/524/ΕΟΚ ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Τα προϊόντα αυτά προστέθηκαν στη συνέχεια στο
μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Η 4-αλλυλο-2,6-διμεθοξυφαινόλη και το οξικό ευγενύλιο για τα πουλερικά και τα
ψάρια δεν θα επαναδειοδοτηθούν, καθώς αποσύρθηκαν από τον αιτούντα.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν
λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση της 4-αλλυλο-2,6-διμεθοξυφαινόλης και του οξικού
ευγενυλίου ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Ο αιτών ζήτησε την ταξινόμηση αυτών των
πρόσθετων υλών στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες ύλες». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα
έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 15 Νοεμβρίου 2011 (3), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»)
συμπεραίνει ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, η 4-αλλυλο-2,6-διμεθοξυφαινόλη και το οξικό ευγενύλιο δεν
έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε επίσης
στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία της 4-αλλυλο-2,6-διμεθοξυφαινόλης και του οξικού ευγενυλίου στις ζωοτροφές είναι
παρόμοια με τη λειτουργία τους στα τρόφιμα. Η Αρχή έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για τα τρόφιμα οι εν
λόγω ουσίες είναι αποτελεσματικές, δεδομένου ότι αυξάνουν την οσμή ή τη γευστικότητα των τροφίμων. Ως εκ τούτου,
το ίδιο συμπέρασμα μπορεί να επεκταθεί στις ζωοτροφές. Η Αρχή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει τη χρήση της 4αλλυλο-2,6-διμεθοξυφαινόλης και του οξικού ευγενυλίου στο πόσιμο νερό. Εντούτοις, οι ουσίες αυτές μπορούν να
χρησιμοποιούνται σε σύνθετες ζωοτροφές που χορηγούνται κατόπιν με νερό.

(5)

Θα πρέπει να προβλέπονται περιορισμοί και προϋποθέσεις με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο. Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι
ασφάλειας που να επιβάλλουν τον καθορισμό μέγιστης περιεκτικότητας, και λαμβανομένης υπόψη της επαναξιολόγησης
που διενήργησε η Αρχή, η συνιστώμενη περιεκτικότητα θα πρέπει να αναγράφεται στην επισήμανση κάθε πρόσθετης
ύλης. Σε περίπτωση υπέρβασης της εν λόγω περιεκτικότητας, ορισμένες πληροφορίες θα πρέπει να αναγράφονται στην
επισήμανση των προμειγμάτων, των σύνθετων ζωοτροφών και των πρώτων υλών ζωοτροφών.

(6)

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 4-αλλυλο2,6-διμεθοξυφαινόλη είναι ερεθιστική για τους οφθαλμούς και το
δέρμα και το οξικό ευγενύλιο είναι ερεθιστικό για το δέρμα μόνο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να λαμβάνονται τα
κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η Αρχή δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης
μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης των πρόσθετων
υλών ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(7)

Από την αξιολόγηση της 4-αλλυλο-2,6-διμεθοξυφαινόλης και του οξικού ευγενυλίου διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι
όροι για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα
πρέπει να επιτραπεί η χρήση των εν λόγω ουσιών, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(2) Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της
14.12.1970, σ. 1).
(3) EFSA Journal 2011·9(12):2440.
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(8)

Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων των όρων της
άδειας για την 4-αλλυλο-2,6-διμεθοξυφαινόλη και το οξικό ευγενύλιο, είναι σκόπιμο να επιτραπεί μεταβατική περίοδος
ώστε να προετοιμαστούν τα ενδιαφερόμενα μέρη για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από τη
χορήγηση της άδειας.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Άδεια
Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών
«αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για τη
διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Μεταβατικά μέτρα
1.
Για τις ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα και τα προμείγματα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, που έχουν
παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Αυγούστου 2017 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από την τις
6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα
αποθέματα.
2.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγά ζώα.
3.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγά ζώα.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά 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.
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2016.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επωνυμία του
κατόχου της
άδειας

(1)

(2)

Ελάχιστη
περιεκτικότητα

Μέγιστη περιε
κτικότητα

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περι
γραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατη
γορία ζώου

Μέγιστη ηλικία

mg δραστικής ουσίας/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτι
κότητα σε υγρασία 12 %

Άλλες διατάξεις

Λήξη της
περιόδου
ισχύος της
άδειας

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027
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Αριθμός
ταυτο
ποίησης της
πρόσθετης
ύλης

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

—

4-αλλυλο2,6-διμεθο
ξυφαινόλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
4-αλλυλο-2,6-διμεθοξυφαι
νόλη
Χαρακτηρισμός της δρα
στικής ουσίας
4-αλλυλο-2,6-διμεθοξυφαι
νόλη
Παράγεται με χημική σύν
θεση
Καθαρότητα: 98 % τουλά
χιστον
Χημικός τύπος: C11H14O3
Αριθ. CAS 6627-88-9
Αριθ. FLAVIS 04.051
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση της 4αλλυλο-2,6-διμεθοξυφαινό
λης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτρο
φών:

—

—

—

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει
να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή
κευσης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικό
τητα της δραστικής ουσίας είναι:
5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής με πε
ριεκτικότητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης
ύλης πρέπει να αναφέρονται τα ακό
λουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικό
τητα της δραστικής ουσίας σε πλήρη
ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε
υγρασία 12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός
ταυτοποίησης, η ονομασία και η
προστιθέμενη ποσότητα της δραστι
κής ουσίας πρέπει να αναφέρονται
στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και
των σύνθετων ζωοτροφών, εάν υπάρ
χει υπέρβαση της ακόλουθης περιε
κτικότητας της δραστικής ουσίας σε
πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.
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Αεριοχρωματογραφία/φα
σματομετρία μάζας με στα
θεροποίηση χρόνου κατα
κράτησης (GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη
εκτός των
ιχθύων και
των πουλερι
κών
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

οξικό ευγενύ Σύνθεση πρόσθετης ύλης
λιο
οξικό ευγενύλιο
Χαρακτηρισμός της δρα
στικής ουσίας
οξικό ευγενύλιο
Παράγεται με χημική σύν
θεση
Καθαρότητα: 98 % τουλά
χιστον
Χημικός τύπος: C12H14O3
Αριθ. CAS 93-28-7
Αριθ. FLAVIS 09.020
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του
οξικού ευγενυλίου στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγ
ματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει
να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή
κευσης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικό
τητα της δραστικής ουσίας είναι:
5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής με πε
ριεκτικότητα σε υγρασία 12 %.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης
ύλης πρέπει να αναφέρονται τα ακό
λουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικό
τητα της δραστικής ουσίας σε πλήρη
ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε
υγρασία 12 %: 5 mg/kg».
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Αεριοχρωματογραφία/φα
σματομετρία μάζας με στα
θεροποίηση χρόνου κατα
κράτησης (GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη
εκτός των
ιχθύων και
των πουλερι
κών.
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6. Για τους χρήστες της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων, οι
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτρο
φών καθορίζουν επιχειρησιακές δια
δικασίες και οργανωτικά μέτρα προ
κειμένου να αντιμετωπίζονται οι εν
δεχόμενοι κίνδυνοι από δερματική
επαφή ή επαφή με τα μάτια. Όταν οι
κίνδυνοι αυτοί δεν είναι δυνατό να
εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελά
χιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και
μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προ
μείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα
ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων
γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

L 13/184

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1) Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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6. Για τους χρήστες της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων, οι
υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών
θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες
και οργανωτικά μέτρα για την αντι
μετώπιση των πιθανών κινδύνων
μέσω της δερματικής επαφής. Όταν
οι κίνδυνοι δεν μπορούν να εξαλει
φθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
με τις εν λόγω διαδικασίες και μέ
τρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγ
ματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με
μέσα ατομικής προστασίας, συμπερι
λαμβανομένων των γαντιών.
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5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός
ταυτοποίησης, η ονομασία και η
προστιθέμενη ποσότητα της δραστι
κής ουσίας πρέπει να αναφέρονται
στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των πρώτων υλών ζωοτροφών και
των σύνθετων ζωοτροφών, εάν υπάρ
χει υπέρβαση της ακόλουθης περιε
κτικότητας της δραστικής ουσίας σε
πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.

(9)

17.1.2017

(1)
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/62 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2016
σχετικά με τη χορήγηση άδειας για την 3-(μεθυλοθειο)προπιοναλδεΰδη, τον 3-(μεθυλοθειο)προπιονικό
μεθυλεστέρα, την αλλυλοθειόλη, το διμεθυλοσουλφίδιο, το διβουτυλοσουλφίδιο,
το
διαλλυλοδισουλφίδιο, το διαλλυλοτρισουλφίδιο, το διμεθυλοτρισουλφίδιο, το διπροπυλοδισουλφίδιο,
τον ισοθειοκυανικό αλλυλεστέρα, το διμεθυλοδισουλφίδιο, τη 2-μεθυλοβενζολο-1-θειόλη, τον
βουτανοθειοϊκό S-μεθυλεστέρα, το αλλυλομεθυλοδισουλφίδιο, την 3-(μεθυλοθειο)προπαν-1-όλη, την 3(μεθυλοθειο)εξαν-1-όλη, την 1-προπανο-1-θειόλη, το διαλλυλοσουλφίδιο, το 2,4-διθειαπεντάνιο, τη 2μεθυλο-2-(μεθυλοδιθειο)προπανάλη, τη 2-μεθυλοπροπανο-1-θειόλη, το μεθυλοσουλφινυλομεθάνιο, την
προπανο-2-θειόλη, το 3,5-διμεθυλο-1,2,4-τριθειολάνιο και το 2-μεθυλο-4-προπυλο-1,3-οξαθειάνιο ως
πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμο
ποιούνται στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής. Το
άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με
την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Η 3-(μεθυλοθειο)προπιοναλδεΰδη, ο 3-(μεθυλοθειο)προπιονικός μεθυλεστέρας, η αλλυλοθειόλη, το διμεθυλοσουλφίδιο,
το διβουτυλοσουλφίδιο, το διαλλυλοδισουλφίδιο, το διαλλυλοτρισουλφίδιο, το διμεθυλοτρισουλφίδιο, το διπροπυλοδι
σουλφίδιο, ο ισοθειοκυανικός αλλυλεστέρας, το διμεθυλοδισουλφίδιο, η 2-μεθυλοβενζολο-1-θειόλη, ο βουτανοθειοϊκός
S-μεθυλεστέρας, το αλλυλομεθυλοδισουλφίδιο, η 3-(μεθυλοθειο)προπαν-1-όλη, η 3-(μεθυλοθειο)εξαν-1-όλη, η 1προπανο-1-θειόλη, το διαλλυλοσουλφίδιο, το 2,4-διθειαπεντάνιο, η 2-μεθυλο-2-(μεθυλοδιθειο)προπανάλη, η 2-μεθυλο
προπανο-1-θειόλη, το μεθυλοσουλφινυλομεθάνιο, η προπανο-2-θειόλη, το 3,5-διμεθυλο-1,2,4-τριθειολάνιο και το 2μεθυλο-4-προπυλο-1,3-οξαθειάνιο («οι εν λόγω ουσίες») έχουν αδειοδοτηθεί χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την
οδηγία 70/524/ΕΟΚ ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Τα προϊόντα αυτά προστέθηκαν στη
συνέχεια στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν
λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση των εν λόγω ουσιών ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για
όλα τα ζωικά είδη. Ο αιτών ζήτησε την ταξινόμηση αυτών των πρόσθετων υλών στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες
ύλες». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 17 Απριλίου 2013 (3), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»)
συμπεραίνει ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης σε ζωοτροφές, οι εν λόγω ουσίες δεν έχουν δυσμενείς
επιδράσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Για τον ισοθειοκυανικό αλλυλεστέρα, η
Αρχή ανέφερε ότι, μολονότι τυχόν πρόσθετη έκθεση στην ουσία αυτή μέσω χρήσης χαμηλού επιπέδου στις ζωοτροφές
δεν θα αυξήσει σημαντικά την έκθεση των καταναλωτών, η εκτιμώμενη έκθεση των καταναλωτών είναι ήδη υψηλότερη
από την αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη. Για τον ισοθειοκυανικό αλλυλεστέρα και τη 2-μεθυλοπροπανο-1-θειόλη, θα
πρέπει να θεσπιστούν τιμές μέγιστης περιεκτικότητας ώστε να προστατευτεί η ασφάλεια των καταναλωτών και το
περιβάλλον αντίστοιχα. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία των εν λόγω ουσιών στις ζωοτροφές
είναι παρόμοια με τη λειτουργία τους στα τρόφιμα. Η Αρχή έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω ουσίες
είναι αποτελεσματικές για τα τρόφιμα, δεδομένου ότι αυξάνουν την οσμή ή τη γευστικότητα των τροφίμων. Ως εκ
τούτου, το ίδιο συμπέρασμα μπορεί να επεκταθεί στις ζωοτροφές. Η Αρχή δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμπέρασμα
σχετικά με την ασφάλεια των εν λόγω ουσιών όταν αυτές χρησιμοποιούνται στο πόσιμο νερό. Εντούτοις, οι ουσίες αυτές
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε σύνθετες ζωοτροφές που χορηγούνται κατόπιν με το νερό.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(2) Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της
14.12.1970, σ. 1).
(3) EFSA Journal 2013· 11(5):3208.
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(5)

Θα πρέπει να προβλέπονται περιορισμοί και προϋποθέσεις με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο. Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι
ασφάλειας που να επιβάλλουν τον καθορισμό μέγιστης περιεκτικότητας για καμία από τις ουσίες πλην του ισοθειο
κυανικού αλλυλεστέρα και της 2-μεθυλοπροπανο-1-θειόλης, και λαμβανομένης υπόψη της επαναξιολόγησης που
διενήργησε η Αρχή, στην επισήμανση κάθε πρόσθετης ύλης θα πρέπει να αναγράφεται η συνιστώμενη περιεκτικότητα. Σε
περίπτωση υπέρβασης της περιεκτικότητας αυτής, στην επισήμανση των προμειγμάτων, των σύνθετων ζωοτροφών και των
πρώτων υλών ζωοτροφών θα πρέπει να αναφέρονται ορισμένες πληροφορίες.

(6)

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω ουσίες πρέπει να θεωρούνται ερεθιστικές για το δέρμα, τους
οφθαλμούς και το αναπνευστικό σύστημα, και ευαισθητοποιητικές του δέρματος. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η Αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικές απαιτήσεις παρακο
λούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης των
πρόσθετων υλών ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(7)

Από την αξιολόγηση των εν λόγω ουσιών διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για την αδειοδότηση, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση των ουσιών αυτών, όπως
καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(8)

Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων στους όρους
αδειοδότησης των εν λόγω ουσιών, θεωρείται σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη
να προετοιμαστούν για να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας
Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών
«αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για τη
διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2
Μεταβατικά μέτρα
1.
Για τις ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα και τα προμείγματα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, που έχουν
παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Αυγούστου 2017 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 6 Φεβρουαρίου
2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.
2.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγά ζώα.
3.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγά ζώα.

L 13/188

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17.1.2017

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
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.
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2016.
Για την Επιτροπή
O Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα του
κατόχου της
άδειας

(1)

(2)

Μέγιστη περιε
κτικότητα

Ελάχιστη
περιεκτικότητα
Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περι
γραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατη
γορία ζώου

Μέγιστη
ηλικία

(3)

(4)

(5)

(6)

mg δραστικής ουσίας/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτι
κότητα σε υγρασία 12 %

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της
περιόδου
ισχύος της
άδειας

(7)

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

EL

Αριθμός
ταυτο
ποίησης της
πρόσθετης
ύλης

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

—

3-(Μεθυλο
θειο)προπιο
ναλδεΰδη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
3-(Μεθυλοθειο)προπιοναλ
δεΰδη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

Παράγεται με χημική σύνθεση

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.

Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

3-(Μεθυλοθειο)προπιοναλ
δεΰδη

Χημικός τύπος: C4H8OS
Αριθ. CAS 3268-49-3
Αριθ. FLAVIS 12.001
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της 3(μεθυλοθειο)προπιοναλδεΰδης
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.

L 13/189

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

3-(Μεθυλο
θειο)προπιονι
κός μεθυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
3-(Μεθυλοθειο)προπιονικός με
θυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

Παράγεται με χημική σύνθεση

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.

Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

3-(Μεθυλοθειο)προπιονικός με
θυλεστέρας

Χημικός τύπος: C5H10O2S
Αριθ. CAS 13532-18-8
Αριθ. FLAVIS 12.002
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του 3(μεθυλοθειο)προπιονικού μεθυ
λεστέρα στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».

6 Φεβρουα
ρίου 2027
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6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Αλλυλοθειόλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Αλλυλοθειόλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Αλλυλοθειόλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 75 % τουλάχι
στον (τουλάχιστον 98 % αλλυ
λοθειόλη + αλλυλοσουλφί
διο + αλλυλομερκαπτάνη)
Χημικός τύπος: C3H6S
Αριθ. CAS 870-23-5
Αριθ. FLAVIS 12.004
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της αλ
λυλοθειόλης στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/191

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη
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6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Διμεθυλοσουλ
φίδιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Διμεθυλοσουλφίδιο
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Διμεθυλοσουλφίδιο
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C2H6S
Αριθ. CAS 75-18-3
Αριθ. FLAVIS 12.006
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του δι
μεθυλοσουλφιδίου στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027
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Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b12006

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/192

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Διβουτυλο
σουλφίδιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Διβουτυλοσουλφίδιο
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Διβουτυλοσουλφίδιο
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H18S
Αριθ. CAS 544-40-1
Αριθ. FLAVIS 12.007
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του δι
βουτυλοσουλφιδίου στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.»
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/193

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b12007

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Διαλλυλοδι
σουλφίδιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Διαλλυλοδισουλφίδιο
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Διαλλυλοδισουλφίδιο
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 80 % τουλάχι
στον (τουλάχιστον 98 % διαλ
λυλοδισουλφίδιο + αλλυλο
σουλφίδιο + αλλυλομερκα
πτάνη)
Χημικός τύπος: C6H10S2
Αριθ. CAS 2179-57-9
Αριθ. FLAVIS 12.008
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του
διαλλυλοδισουλφιδίου
στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b12008

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/194

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Διαλλυλοτρι
σουλφίδιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Διαλλυλοτρισουλφίδιο
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Διαλλυλοτρισουλφίδιο
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 65 % τουλάχι
στον (τουλάχιστον 95 % αλλυ
λοδι-, -τρι- και -τετρασουλφί
διο)
Χημικός τύπος: C6H10S3
Αριθ. CAS 2050-87-5
Αριθ. FLAVIS 12.009
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του
διαλλυλοτρισουλφιδίου στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/195

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b12009

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Διμεθυλοτρι
σουλφίδιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Διμεθυλοτρισουλφίδιο
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Διμεθυλοτρισουλφίδιο
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C2H6S3
Αριθ. CAS 3658-80-8
Αριθ. FLAVIS 12.013
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του δι
μεθυλοτρισουλφιδίου
στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b12013

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/196

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Διπροπυλοδι
σουλφίδιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Διπροπυλοδισουλφίδιο
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Διπροπυλοδισουλφίδιο
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C6H14S2
Αριθ. CAS 629-19-6
Αριθ. FLAVIS 12.014
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του δι
προπυλοδισουλφιδίου
στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/197

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b12014

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ισοθειοκυανι
κός αλλυλεστέ Ισοθειοκυανικός αλλυλεστέρας
ρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ισοθειοκυανικός αλλυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C4H5NS
Αριθ. CAS 57-06-7
Αριθ. FLAVIS 12.025
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του ισο
θειοκυανικού
αλλυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

0,05

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

3. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b12025

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/198

(1)

(2)

2b12026

—

(3)

Διμεθυλοδι
σουλφίδιο

(4)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Διμεθυλοδισουλφίδιο

(5)

(6)

Όλα τα
ζωικά είδη

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.

Διμεθυλοδισουλφίδιο

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C2H6S2
Αριθ. CAS 624-92-0
Αριθ. FLAVIS 12.026

Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του δι
μεθυλοδισουλφιδίου στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/199

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παράγεται με χημική σύνθεση

EL

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

2b12027

—

2-Μεθυλοβεν
ζολο-1-θειόλη

(4)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Μεθυλοβενζολο-1-θειόλη

(5)

(6)

Όλα τα
ζωικά είδη

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.

2-Μεθυλοβενζολο-1-θειόλη

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C7H8S
Αριθ. CAS 137-06-4
Αριθ. FLAVIS 12.027

Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της 2μεθυλοβενζολο-1-θειόλης στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παράγεται με χημική σύνθεση

EL

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

L 13/200

(1)

(2)

(3)

2b12032

—

Βουτανοθειοϊ
κός S-μεθυλε
στέρας

(4)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βουτανοθειοϊκός S-μεθυλεστέ
ρας

(5)

(6)

Όλα τα
ζωικά είδη

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.

Βουτανοθειοϊκός S-μεθυλεστέ
ρας

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C5H10OS
Αριθ. CAS 2432-51-1
Αριθ. FLAVIS 12.032

Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό του βου
τανοθειοϊκού S-μεθυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/201

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παράγεται με χημική σύνθεση

EL

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

2b12037

—

Αλλυλομεθυ
λοδισουλφίδιο

(4)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Αλλυλομεθυλοδισουλφίδιο

(5)

(6)

Όλα τα
ζωικά είδη

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.

Αλλυλομεθυλοδισουλφίδιο

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Καθαρότητα: 90 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C4H8S2
Αριθ. CAS 2179-58-0
Αριθ. FLAVIS 12.037

Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του αλ
λυλομεθυλοδισουλφιδίου στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παράγεται με χημική σύνθεση

EL

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

L 13/202

(1)

(2)

(3)

2b12062

—

3-(Μεθυλο
θειο)προπαν-1όλη

(4)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
3-(Μεθυλοθειο)προπαν-1-όλη

(5)

(6)

Όλα τα
ζωικά είδη

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.

3-(Μεθυλοθειο)προπαν-1-όλη

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Παράγεται με χημική σύνθεση

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».

Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C4H10OS
Αριθ. CAS 505-10-2
Αριθ. FLAVIS 12.062

Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της 3(μεθυλοθειο)προπαν-1-όλης
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/203

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

EL

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

17.1.2017

(1)

(2)

2b12063

—

(3)

3-(Μεθυλο
θειο)εξαν-1όλη

(4)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
3-(Μεθυλοθειο)εξαν-1-όλη

(5)

(6)

Όλα τα
ζωικά είδη

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.

3-(Μεθυλοθειο)εξαν-1-όλη

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C7H16OS
Αριθ. CAS 51755-66-9
Αριθ. FLAVIS 12.063

Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της 3(μεθυλοθειο)εξαν-1-όλης στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παράγεται με χημική σύνθεση

EL

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

L 13/204

(1)

(2)

(3)

2b12071

—

1-Προπανο-1θειόλη

(4)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
1-Προπανο-1-θειόλη

(5)

(6)

Όλα τα
ζωικά είδη

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.

1-Προπανο-1-θειόλη

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C3H8S
Αριθ. CAS 107-03-9
Αριθ. FLAVIS 12.071

Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της 1προπανο-1-θειόλης στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/205

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παράγεται με χημική σύνθεση

EL

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

17.1.2017

(1)

(2)

2b12088

—

(3)

(4)

Διαλλυλοσουλ Σύνθεση πρόσθετης ύλης
φίδιο
Διαλλυλοσουλφίδιο

(5)

(6)

Όλα τα
ζωικά είδη

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.

Διαλλυλοσουλφίδιο

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C6H10S
Αριθ. CAS 592-88-1
Αριθ. FLAVIS 12.088

Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του
διαλλυλοσουλφιδίου στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παράγεται με χημική σύνθεση

EL

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

L 13/206

(1)

(2)

2b12118

—

(3)

2,4-Διθειαπε
ντάνιο

(4)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2,4-Διθειαπεντάνιο

(5)

(6)

Όλα τα
ζωικά είδη

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.

2,4-Διθειαπεντάνιο

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Καθαρότητα: 99 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C3H8S2
Αριθ. CAS 1618-26-4
Αριθ. FLAVIS 12.118

Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του 2,4διθειαπεντανίου στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

L 13/207

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παράγεται με χημική σύνθεση

EL

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

2b12168

—

2-Μεθυλο-2(μεθυλοδιθειο)
προπανάλη

(4)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Μεθυλο-2-(μεθυλοδιθειο)
προπανάλη

(5)

(6)

Όλα τα
ζωικά είδη

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.

2-Μεθυλο-2-(μεθυλοδιθειο)
προπανάλη

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C5H10OS2
Αριθ. CAS 67952-60-7
Αριθ. FLAVIS 12.168

Μέθοδος ανάλυσης ( )
1

Για τον προσδιορισμό της 2μεθυλο-2-(μεθυλοδιθειο)προ
πανάλης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παράγεται με χημική σύνθεση

EL

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

L 13/208

(1)

(2)

(3)

2b12173

—

2-Μεθυλοπρο
πανο-1-θειόλη

(4)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Μεθυλοπροπανο-1-θειόλη

(5)

(6)

Όλα τα
ζωικά είδη

—

(7)

—

0,04

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

Χημικός τύπος: C4H10S
Αριθ. FLAVIS 12.173
Για την ταυτοποίηση της 2-με
θυλοπροπανο-1-θειόλης στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:
Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Μεθυλοσουλφινυλομεθάνιο
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Μεθυλοσουλφινυλομεθάνιο
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C2H6OS
Αριθ. CAS 67-68-5

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.
L 13/209

Αριθ. FLAVIS 12.175

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέθοδος ανάλυσης (1)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

6 Φεβρουα
ρίου 2027

3. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

Αριθ. CAS 513-44-0

Μεθυλοσουλ
φινυλομεθάνιο

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

EL

Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον

—

(9)

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

2-Μεθυλοπροπανο-1-θειόλη

2b12175

(8)

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Μέθοδος ανάλυσης (1)

(9)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Για τον προσδιορισμό του με
θυλοσουλφινυλομεθανίου στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

EL

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.
2b12197

—

Προπανο-2θειόλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Προπανο-2-θειόλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Προπανο-2-θειόλη
Παράγεται με χημική σύνθεση

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.
17.1.2017

Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον

Όλα τα
ζωικά είδη

L 13/210

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Χημικός τύπος: C3H8S

(9)

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.

Αριθ. CAS 75-33-2
Αριθ. FLAVIS 12.197
Για τον προσδιορισμό της προ
πανο-2-θειόλης στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

EL

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Μέθοδος ανάλυσης (1)

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

2b15025

—

3,5-Διμεθυλο1,2,4-τριθειο
λάνιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
3,5-Διμεθυλο-1,2,4-τριθειολά
νιο

17.1.2017

(1)

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

L 13/211

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.

3,5-Διμεθυλο-1,2,4-τριθειολά
νιο
Καθαρότητα: 90 % τουλάχι
στον

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».

Δευτερεύοντα συστατικά: διαι
θυλοτρισουλφίδιο, διμεθυλο
βενζυλοκαρβινόλη, N,N-διμε
θυλοαιθανοθειαμίδιο, 4,6-διμε
θυλο-1,2,3,5-τετρακυκλοεξά
νιο, 3-μεθυλο-1,2,4-τριθειολά
νιο, 2-μεθυλο-4-προπυλο-1,3οξαθειάνιο
Αριθ. CAS 23654-92-4
Αριθ. FLAVIS 15.025
Μέθοδος ανάλυσης (1)

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

Για τον προσδιορισμό του 3,5διμεθυλο-1,2,4-τριθειολανίου
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:
Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

2-Μεθυλο-4προπυλο-1,3οξαθειάνιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Μεθυλο-4-προπυλο-1,3-οξα
θειάνιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.

Χημικός τύπος: C4H8S3

—

EL

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Παράγεται με χημική σύνθεση

2b16030

(9)

L 13/212

(1)

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

17.1.2017

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευ
σης και σταθερότητας.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

(2)

(3)

(4)

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
2-Μεθυλο-4-προπυλο-1,3-οξα
θειάνιο
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H16OS
Αριθ. CAS 67715-80-4
Αριθ. FLAVIS 16.030
Μέθοδος ανάλυσης (1)

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

(7)

(8)

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 0,05 mg/
kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

(9)

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυ
τοποίησης, η ονομασία και η προστι
θέμενη ποσότητα της δραστικής ου
σίας πρέπει να αναφέρονται στην επι
σήμανση των προμειγμάτων, των πρώ
των υλών ζωοτροφών και των σύνθε
των ζωοτροφών σε περίπτωση υπέρβα
σης της ακόλουθης περιεκτικότητας
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 0,05 mg/kg.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι
των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορί
ζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυ
νοι από δερματική επαφή ή επαφή με
τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικα
σίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρό
σθετης ύλης και των προμειγμάτων γί
νεται με χρήση μέσων ατομικής προ
στασίας, μεταξύ αυτών με προστατευ
τικά γυαλιά και γάντια.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για τον προσδιορισμό του 2μεθυλο-4-προπυλο-1,3-οξα
θειανίου στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

(6)

EL

Παράγεται με χημική σύνθεση

(5)

17.1.2017

(1)

(1) Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

L 13/213

L 13/214

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17.1.2017

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/63 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2016
σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη βενζυλική αλκοόλη, την 4-ισοπροπυλοβενζυλική αλκοόλη, τη
βενζαλδεΰδη, την 4-ισοπροπυλοβενζαλδεΰδη, τη σαλικυλική αλδεΰδη, την p-τολουαλδεΰδη, τη 2μεθοξυβενζαλδεΰδη, το βενζοϊκό οξύ, τον οξικό βενζυλεστέρα, τον βουτυρικό βενζυλεστέρα, τον
μυρμηκικό βενζυλεστέρα, τον προπιονικό βενζυλεστέρα, τον εξανοϊκό βενζυλεστέρα, τον ισοβουτυρικό
βενζυλεστέρα, τον ισοβαλεριανικό βενζυλεστέρα, τον σαλικυλικό εξυλεστέρα, τον φαινυλοξικό
βενζυλεστέρα, τον βενζοϊκό μεθυλεστέρα, τον βενζοϊκό αιθυλεστέρα, τον βενζοϊκό ισοπεντυλεστέρα, τον
σαλικυλικό πεντυλεστέρα και τον βενζοϊκό ισοβουτυλεστέρα ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα
ζωικά είδη, και για τη βερατραλδεΰδη και το γαλλικό οξύ ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για ορισμένα
ζωικά είδη
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμο
ποιούνται στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής. Το
άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με
την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Η βενζυλική αλκοόλη, η 4-ισοπροπυλοβενζυλική αλκοόλη, η βενζαλδεΰδη, η βερατραλδεΰδη, η 4-ισοπροπυλοβεν
ζαλδεΰδη, η σαλικυλική αλδεΰδη, η p-τολουαλδεΰδη, η 2-μεθοξυβενζαλδεΰδη, το βενζοϊκό οξύ, το γαλλικό οξύ, ο
οξικός βενζυλεστέρας, ο βουτυρικός βενζυλεστέρας, ο μυρμηκικός βενζυλεστέρας, ο προπιονικός βενζυλεστέρας, ο
εξανοϊκός βενζυλεστέρας, ο ισοβουτυρικός βενζυλεστέρας, ο ισοβαλεριανικός βενζυλεστέρας, ο σαλικυλικός
εξυλεστέρας, ο φαινυλοξικός βενζυλεστέρας, ο βενζοϊκός μεθυλεστέρας, ο βενζοϊκός αιθυλεστέρας, ο βενζοϊκός
ισοπεντυλεστέρας, ο σαλικυλικός πεντυλεστέρας και ο βενζοϊκός ισοβουτυλεστέρας («οι εν λόγω ουσίες») έχουν
αδειοδοτηθεί χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα
ζωικά είδη. Τα προϊόντα αυτά προστέθηκαν στη συνέχεια στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενα
προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Η βερατραλδεΰδη για
χρήση σε πουλερικά και ψάρια και το γαλλικό οξύ για χρήση σε ψάρια δεν θα επαναδειοδοτηθούν, καθώς αποσύρθηκαν
από τον αιτούντα.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν
λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση της βενζυλικής αλκοόλης, της 4-ισοπροπυλοβενζυλικής
αλκοόλης, της βενζαλδεΰδης, της 4-ισοπροπυλοβενζαλδεΰδης, της σαλικυλικής αλδεΰδης, της p-τολουαλδεΰδης, της 2μεθοξυβενζαλδεΰδης, του βενζοϊκού οξέος, του οξικού βενζυλεστέρα, του βουτυρικού βενζυλεστέρα, του μυρμηκικού
βενζυλεστέρα, του προπιονικού βενζυλεστέρα, του εξανοϊκού βενζυλεστέρα, του ισοβουτυρικού βενζυλεστέρα, του
ισοβαλεριανικού βενζυλεστέρα, του σαλικυλικού εξυλεστέρα, του φαινυλοξικού βενζυλεστέρα, του βενζοϊκού
μεθυλεστέρα, του βενζοϊκού αιθυλεστέρα, του βενζοϊκού ισοπεντυλεστέρα, του σαλικυλικού πεντυλεστέρα και του
βενζοϊκού ισοβουτυλεστέρα ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, και της βερατραλδεΰδης και του
γαλλικού οξέος ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για ορισμένα ζωικά είδη. Ο αιτών ζήτησε την ταξινόμηση αυτών των
πρόσθετων υλών στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες ύλες». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα
έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 13 Ιουνίου 2012 (3), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»)
συμπεραίνει ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, οι εν λόγω ουσίες δεν έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία
των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία των
εν λόγω ουσιών στις ζωοτροφές είναι παρόμοια με τη λειτουργία τους στα τρόφιμα. Η Αρχή έχει ήδη καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι οι εν λόγω ουσίες είναι αποτελεσματικές για τα τρόφιμα, δεδομένου ότι αυξάνουν την οσμή ή τη
γευστικότητα των τροφίμων. Ως εκ τούτου, το ίδιο συμπέρασμα μπορεί να επεκταθεί στις ζωοτροφές. Η Αρχή δεν
μπορεί να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με την ασφάλεια των εν λόγω ουσιών στο πόσιμο νερό. Εντούτοις, οι
ουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται σε σύνθετες ζωοτροφές που χορηγούνται κατόπιν με το νερό.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(2) Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της
14.12.1970, σ. 1).
(3) EFSA Journal 2012· 10(7):2785.
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(5)

Θα πρέπει να προβλέπονται περιορισμοί και προϋποθέσεις με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο. Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι
ασφάλειας που να επιβάλλουν τον καθορισμό μέγιστης περιεκτικότητας, με εξαίρεση το βενζοϊκό οξύ, και λαμβανομένης
υπόψη της επαναξιολόγησης που διενήργησε η Αρχή, στην επισήμανση κάθε πρόσθετης ύλης θα πρέπει να αναγράφεται
η συνιστώμενη περιεκτικότητα. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιεκτικότητας αυτής, στην επισήμανση των προμειγμάτων,
των σύνθετων ζωοτροφών και των πρώτων υλών ζωοτροφών θα πρέπει να αναφέρονται ορισμένες πληροφορίες.

(6)

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ελλείψει στοιχείων, οι εν λόγω ουσίες θα πρέπει να θεωρούνται δυνητικά
επικίνδυνες για το αναπνευστικό σύστημα, το δέρμα και τους οφθαλμούς, ευαισθητοποιητικές του δέρματος και
επιβλαβείς σε περίπτωση κατάποσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η
Αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή
επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης των πρόσθετων υλών ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η
οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(7)

Από την αξιολόγηση των εν λόγω ουσιών διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για την αδειοδότηση, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση των ουσιών αυτών, όπως
καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(8)

Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων στους όρους
αδειοδότησης των εν λόγω ουσιών, θεωρείται σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη
να προετοιμαστούν για να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας
Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών
«αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για τη
διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2
Μεταβατικά μέτρα
1.
Για τις ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα και τα προμείγματα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, που έχουν
παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Αυγούστου 2017 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 6 Φεβρουαρίου
2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.
2.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγά ζώα.
3.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγά ζώα.
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
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.
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2016.
Για την Επιτροπή
O Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

17.1.2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα του
κατόχου της
άδειας

(1)

(2)

Μέγιστη περιε
κτικότητα

Ελάχιστη
περιεκτικότητα
Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περι
γραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατη
γορία ζώου

Μέγιστη
ηλικία

(3)

(4)

(5)

(6)

mg δραστικής ουσίας/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτι
κότητα σε υγρασία 12 %

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της
περιόδου
ισχύος της
άδειας

(7)

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

EL

Αριθμός
ταυτο
ποίησης της
πρόσθετης
ύλης

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

—

Βενζυλική
αλκοόλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βενζυλική αλκοόλη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βενζυλική αλκοόλη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C7H8O
Αριθ. CAS 100-51-6
Αριθ. FLAVIS 02.010
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της βεν
ζυλικής αλκοόλης στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 125 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 125 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 125 mg/kg.

L 13/217

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b02010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

4-Ισοπροπυ
λοβενζυλική
αλκοόλη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
4-Ισοπροπυλοβενζυλική
κοόλη

αλ

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.

Παράγεται με χημική σύνθεση

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.

Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

4-Ισοπροπυλοβενζυλική
κοόλη

αλ

Χημικός τύπος: C10H14O
Αριθ. CAS 536-60-7
Αριθ. FLAVIS 02.039
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της 4ισοπροπυλοβενζυλικής αλκοό
λης στην πρόσθετη ύλη ζωο
τροφών και σε αρωματικά προ
μείγματα ζωοτροφών:

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b02039
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6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

L 13/218

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Βενζαλδεΰδη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βενζαλδεΰδη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βενζαλδεΰδη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C7H6O
Αριθ. CAS 100-52-7
Αριθ. FLAVIS 05.013
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της βεν
ζαλδεΰδης στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 25 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 25 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 25 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027
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Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Βερατραλ
δεΰδη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βερατραλδεΰδη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βερατραλδεΰδη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H10O3
Αριθ. CAS 120-14-9
Αριθ. FLAVIS 05.017
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση της βερα
τραλδεΰδης στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη
εκτός από
πουλερικά
και ψάρια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

L 13/220

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

4-Ισοπροπυ
λοβενζαλ
δεΰδη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
4-Ισοπροπυλοβενζαλδεΰδη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
4-Ισοπροπυλοβενζαλδεΰδη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H12O
Αριθ. CAS 122-03-2
Αριθ. FLAVIS 05.022
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της 4ισοπροπυλοβενζαλδεΰδης στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/221

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Σαλικυλαλ
δεΰδη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Σαλικυλαλδεΰδη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Σαλικυλαλδεΰδη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C7H6O2
Αριθ. CAS 90-02-8
Αριθ. FLAVIS 05.055
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση της σαλι
κυλαλδεΰδης στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 1 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 1 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 1 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05055

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

L 13/222

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

p-Τολουαλ
δεΰδη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
p-Τολουαλδεΰδη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
p-Τολουαλδεΰδη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H8O
Αριθ. CAS 104-87-0
Αριθ. FLAVIS 05.029
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό της pτολουαλδεΰδης στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι
5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής με περιε
κτικότητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/223

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05029

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

2-Μεθοξυ
βενζαλδεΰδη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
2-Μεθοξυβενζαλδεΰδη
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
2-Μεθοξυβενζαλδεΰδη
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H8O2
Αριθ. CAS 135-02-4
Αριθ. FLAVIS 05.129
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση της 2-με
θοξυβενζαλδεΰδης στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 1 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 1 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 1 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b05129

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

L 13/224

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Βενζοϊκό οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βενζοϊκό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βενζολοκαρβοξυλικό οξύ, φαι
νυλοκαρβοξυλικό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C7H6O2
Αριθ. CAS 65-85-0
Αριθ. FLAVIS 08.021
Μέγιστο επίπεδο προσμείξεων
Φθαλικό οξύ: ≤ 100 mg/kg
Διφαινύλιο: ≤ 100 mg/kg

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

125

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων σε μια επιχείρηση
ζωοτροφών θα πρέπει να προβλέπονται
επιχειρησιακές διαδικασίες και κατάλ
ληλα οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να
αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι από ει
σπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με
τους οφθαλμούς. Όταν η έκθεση του
δέρματος, των αναπνευστικών οδών ή
των οφθαλμών δεν είναι δυνατόν να πε
ριοριστεί σε αποδεκτά επίπεδα με την
εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών και
μέτρων, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγ
ματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με κα
τάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08021

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

L 13/225

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Όλα τα
ζωικά είδη
εκτός από
πουλερικά
και ψάρια

—

(7)

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

Μέθοδος ανάλυσης (1)

EL

Για τον προσδιορισμό του βεν
ζοϊκού οξέος στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:
Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

—

Γαλλικό οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Γαλλικό οξύ
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Γαλλικό οξύ
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C7H6O5
Αριθ. CAS 149-91-7
Αριθ. FLAVIS 08.080
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του γαλ
λικού οξέος στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

—

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 25 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 25 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 25 mg/kg.

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

—

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b08080

L 13/226

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Οξικός βεν
ζυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Οξικός βενζυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Οξικός βενζυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C9H10O2
Αριθ. CAS 140-11-4
Αριθ. FLAVIS 09.014
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του οξι
κού βενζυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 125 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 125 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 125 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/227

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09014

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Βουτυρικός
βενζυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βουτυρικός βενζυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βουτυρικός βενζυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C11H14O2
Αριθ. CAS 103-37-7
Αριθ. FLAVIS 09.051
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του βου
τυρικού βενζυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09051

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

L 13/228

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Μυρμηκικός
βενζυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Μυρμηκικός βενζυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Μυρμηκικός βενζυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C8H8O2
Αριθ. CAS 104-57-4
Αριθ. FLAVIS 09.077
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του μυρ
μηκικού βενζυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/229

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09077

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Προπιονικός
βενζυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Προπιονικός βενζυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Προπιονικός βενζυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H12O2
Αριθ. CAS 122-63-4
Αριθ. FLAVIS 09.132
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του προ
πιονικού βενζυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 25 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 25 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 25 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09132

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

L 13/230

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Εξανοϊκός
βενζυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εξανοϊκός βενζυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Εξανοϊκός βενζυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 99 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C13H18O2
Αριθ. CAS 6938-45-0
Αριθ. FLAVIS 09.316
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του εξα
νοϊκού βενζυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι
για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg,
και για άλλα είδη και κατηγορίες:
1,5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής με πε
ριεκτικότητα σε υγρασία 12 %.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %:
— 1 mg/kg για χοίρους και πουλε
ρικά·
— 1,5 mg/kg για άλλα είδη και κατη
γορίες».
L 13/231

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b09316

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

EL

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %:

L 13/232

(1)

— 1 mg/kg για χοίρους και πουλε
ρικά·
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— 1,5 mg/kg για όλα τα άλλα είδη
και κατηγορίες.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

2b09426

—

Ισοβουτυρι
κός βενζυλε
στέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Ισοβουτυρικός βενζυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ισοβουτυρικός βενζυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.

17.1.2017

Χημικός τύπος: C11H14O2

Όλα τα
ζωικά είδη

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Αριθ. CAS 103-28-6

(9)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αριθ. FLAVIS 09.426
Για τον προσδιορισμό του ισο
βουτυρικού βενζυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

EL

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».

Μέθοδος ανάλυσης (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
2b09458

—

Ισοβαλεριανι Σύνθεση πρόσθετης ύλης
κός βενζυλε Ισοβαλεριανικός βενζυλεστέρας
στέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Ισοβαλεριανικός βενζυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.

L 13/233

Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον

Όλα τα
ζωικά είδη

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Χημικός τύπος: C12H16O2

(9)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αριθ. CAS 103-38-8
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του ισο
βαλεριανικού
βενζυλεστέρα
στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
και σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

EL

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».

Αριθ. FLAVIS 09.458

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
2b09581

—

Σαλικυλικός
εξυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Σαλικυλικός εξυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Σαλικυλικός εξυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 1 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.

17.1.2017

Καθαρότητα: 99 % τουλάχι
στον

Όλα τα
ζωικά είδη

L 13/234

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Χημικός τύπος: C13H18O3

(9)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αριθ. CAS 6259-76-3
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του σαλι
κυλικού εξυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

EL

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 1 mg/kg».

Αριθ. FLAVIS 09.581

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 1 mg/kg.

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
2b09705

—

Φαινυλοξικός Σύνθεση πρόσθετης ύλης
βενζυλεστέ
Φαινυλοξικός βενζυλεστέρας
ρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Φαινυλοξικός βενζυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.

L 13/235

Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον

Όλα τα
ζωικά είδη

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Χημικός τύπος: C15H14O2

(9)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αριθ. CAS 102-16-9
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του φαι
νυλοξικού βενζυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

EL

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».

Αριθ. FLAVIS 09.705

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
2b09725

—

Βενζοϊκός με Σύνθεση πρόσθετης ύλης
θυλεστέρας
Βενζοϊκός μεθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βενζοϊκός μεθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.

17.1.2017

Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον

Όλα τα
ζωικά είδη

L 13/236

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Χημικός τύπος: C8H8O2

(8)

(9)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αριθ. CAS 93-58-3
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του βεν
ζοϊκού μεθυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

EL

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».

Αριθ. FLAVIS 09.725

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
2b09726

—

Βενζοϊκός αι
θυλεστέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βενζοϊκός αιθυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βενζοϊκός αιθυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.

L 13/237

Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον

Όλα τα
ζωικά είδη

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Χημικός τύπος: C9H10O2

(9)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αριθ. CAS 93-89-0
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του βεν
ζοϊκού αιθυλεστέρα στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

EL

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».

Αριθ. FLAVIS 09.726

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
2b09755

—

Βενζοϊκός
ισοπεντυλε
στέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βενζοϊκός ισοπεντυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βενζοϊκός ισοπεντυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.

17.1.2017

Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον

Όλα τα
ζωικά είδη

L 13/238

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Χημικός τύπος: C12H16O2

(9)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αριθ. CAS 94-46-2
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του βεν
ζοϊκού ισοπεντυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

EL

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg»

Αριθ. FLAVIS 09.755

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
2b09762

—

Σαλικυλικός
πεντυλεστέ
ρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Σαλικυλικός πεντυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Σαλικυλικός πεντυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 1 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.

L 13/239

Καθαρότητα: 95 % τουλάχι
στον

Όλα τα
ζωικά είδη

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Χημικός τύπος: C12H16O3

(9)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αριθ. CAS 2050-08-0
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του σαλι
κυλικού πεντυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

EL

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 1 mg/kg».

Αριθ. FLAVIS 09.762

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 1 mg/kg.

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
2b09757

—

Βενζοϊκός
ισοβουτυλε
στέρας

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Βενζοϊκός ισοβουτυλεστέρας
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Βενζοϊκός ισοβουτυλεστέρας
Παράγεται με χημική σύνθεση

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
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Καθαρότητα: 98 % τουλάχι
στον

Όλα τα
ζωικά είδη

L 13/240

(1)

(3)

(4)

Χημικός τύπος: C11H14O2
Αριθ. CAS 120-50-3
Αριθ. FLAVIS 09.757
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του βεν
ζοϊκού ισοβουτυλεστέρα στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και
σε αρωματικά προμείγματα
ζωοτροφών:

(6)

(7)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας σε πλήρη ζωο
τροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».

(8)

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
σε πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg.
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν
δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυ
τοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο
χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των
προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών με
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

(9)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

(5)

EL

(2)
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(1)

(1) Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/64 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2016
σχετικά με την έγκριση του εναμμώνιου γλυκυρριζικού οξέος ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα
ζωικά είδη
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμο
ποιούνται στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής. Το
άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με
την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Το εναμμώνιο γλυκυρριζικό οξύ εγκρίθηκε χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ ως πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Στη συνέχεια, η εν λόγω πρόσθετη ύλη εγγράφηκε στο μητρώο πρόσθετων υλών
ζωοτροφών ως υφιστάμενο προϊόν, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν
λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση των εν λόγω ουσιών ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για
όλα τα ζωικά είδη. Ο αιτών ζήτησε την ταξινόμηση αυτής της πρόσθετης ύλης στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες
ύλες». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 11 Δεκεμβρίου 2014 (3), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»)
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, το εναμμώνιο γλυκυρριζικό οξύ δεν έχει
δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο
συμπέρασμα ότι η λειτουργία του εναμμώνιου γλυκυρριζικού οξέος στις ζωοτροφές είναι παρόμοια με αυτήν των
τροφίμων. Η Αρχή έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για τα τρόφιμα το εναμμώνιο γλυκυρριζικό οξύ είναι
αποτελεσματικό δεδομένου ότι αυξάνει την οσμή ή τη γευστικότητα των τροφίμων. Η Αρχή δεν μπόρεσε να καταλήξει σε
συμπέρασμα σχετικά με την ασφάλεια του εναμμώνιου γλυκυρριζικού οξέος για χρήση σε πόσιμο νερό. Εντούτοις, η
ουσία μπορεί να χρησιμοποιείται σε σύνθετες ζωοτροφές που χορηγούνται κατόπιν με νερό.

(5)

Θα πρέπει να προβλέπονται περιορισμοί και προϋποθέσεις με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο. Για πρακτικούς λόγους και
λαμβανομένης υπόψη της επαναξιολόγησης που διενήργησε η Αρχή, θα πρέπει να καθοριστούν μέγιστες συνιστώμενες
περιεκτικότητες. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνιστώμενης περιεκτικότητας της πρόσθετης ύλης σε πλήρεις ζωοτροφές,
στην επισήμανση των προμειγμάτων, των σύνθετων ζωοτροφών και των πρώτων υλών ζωοτροφών θα πρέπει να
αναφέρονται ο αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης, η ονομασία της και η προστιθέμενη ποσότητα.

(6)

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ελλείψει στοιχείων σχετικά με την ασφάλεια των χρηστών, το εναμμώνιο
γλυκυρριζικό οξύ θα πρέπει να θεωρείται ως ερεθιστικό για το δέρμα, τους οφθαλμούς και το αναπνευστικό σύστημα
και ως ευαισθητοποιητικό του δέρματος. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η
Αρχή δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η
Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση όσον αφορά τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις
ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(7)

Από την αξιολόγηση του εναμμώνιου γλυκυρριζικού οξέος διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση
άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί η
χρήση της εν λόγω ουσίας, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(2) Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της
14.12.1970, σ. 1).
(3) EFSA Journal 2015·13(1):3971.
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(8)

Επειδή δεν απαιτείται, για λόγους ασφάλειας, η άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων των όρων της άδειας για το
εναμμώνιο γλυκυρριζικό οξύ, είναι σκόπιμο να επιτραπεί μεταβατική περίοδος ώστε να προετοιμαστούν τα ενδιαφερόμενα
μέρη για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από τη χορήγηση της άδειας.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Άδεια
Χορηγείται άδεια για τη χρήση της ουσίας που προσδιορίζεται στο παράρτημα και ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών
«αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τη
διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Μεταβατικά μέτρα
1.
Η ουσία που προσδιορίζεται στο παράρτημα και τα προμείγματα που περιέχουν την εν λόγω ουσία, τα οποία έχουν
παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Αυγούστου 2017 σύμφωνα με τους κανόνες που αρχίζουν να ισχύουν πριν από τις
6 Φεβρουαρίου 2017 μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν
τα υφιστάμενα αποθέματα.
2.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την ουσία που προσδιορίζεται στο παράρτημα,
η οποία έχει παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις
6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα
αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγά ζώα.
3.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την ουσία που προσδιορίζεται στο παράρτημα,
η οποία έχει παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις
6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα
αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγά ζώα.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά 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.
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2016.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα του
κατόχου της
άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή,
αναλυτική μέθοδος

Είδος ή
κατηγορία
ζώου

Μέγιστη
ηλικία

Μέγιστη
περιεκτικό
τητα

mg δραστικής ουσίας/kg
πλήρους ζωοτροφής με
περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της
περιόδου
ισχύος της
άδειας

EL

Αριθμός
ταυτο
ποίησης της
πρόσθετης
ύλης

Ελάχιστη
περιεκτικό
τητα

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες
2b16060

—

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Εναμμώνιο γλυκυρριζικό οξύ

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη 6 Φεβρουα
ρίου 2027
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

Χαρακτηρισμός της δραστικής ου
σίας

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.

Εναμμώνιο γλυκυρριζικό οξύ

3. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Που παράγεται με εκχύλιση των ει
δών του γένους Glycyrrhiza
Καθαρότητα: min. 98 -100 % (επί
ξηρού)
Χημικός τύπος: C42H65O16
Αριθ. CAS 53956-04-0
Αριθ. FLAVIS: 16.060
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για την ταυτοποίηση του εναμμώ
νιου γλυκορριζικού οξέος στην
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωοτρο
φών:

— 0,3 mg/kg για κοτόπουλα προς πά
χυνση και όρνιθες ωοπαραγωγής·
— 1 mg/kg για όλα τα άλλα είδη και
κατηγορίες».
4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών,
εάν υπάρχει υπέρβαση της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %:
— 0,3 mg/kg για κοτόπουλα προς πά
χυνση και όρνιθες ωοπαραγωγής·

17.1.2017

Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία 6.0, μέ
θοδος 01/2008: 1772.

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας της πλήρους ζωο
τροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %:

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εναμμώνιο
γλυκυρριζικό
οξύ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από ει
σπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα
μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν
στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες
και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προ
μείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα
ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων
μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά
και γάντια ασφαλείας.

17.1.2017

— 1 mg/kg για όλα τα άλλα είδη και
κατηγορίες.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/65 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2016
σχετικά με την έγκριση του 1-ισοπροπυλο-4-μεθυλοβενζολίου, του πιν-2(10)-ενίου, του πιν-2(3)-ενίου,
του β-καρυοφυλλενίου, του καμφενίου, του 1-ισοπροπενυλο-4-μεθυλοβενζολίου, του Δ3-καρενίου και
του d-λεμονενίου ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων και τους
όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Το άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την
επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Το 1-ισοπροπυλο-4-μεθυλοβενζόλιο, το πιν-2(10)-ένιο, το πιν-2(3)-ένιο, το β-καρυοφυλλένιο, το καμφένιο, το 1ισοπροπενυλο-4-μεθυλοβενζόλιο, το Δ3-καρένιο και το d-λεμονένιο εγκρίθηκαν χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με
την οδηγία 70/524/ΕΟΚ ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Τα προϊόντα αυτά προστέθηκαν στη
συνέχεια στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν
λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση του 1-ισοπροπυλο-4-μεθυλοβενζολίου, του πιν-2(10)ενίου, του πιν-2(3)-ενίου, του β-καρυοφυλλενίου, του καμφενίου, του 1-ισοπροπενυλο-4-μεθυλοβενζολίου, του
Δ3-καρενίου και του d-λεμονενίου ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Ο αιτών ζήτησε την
ταξινόμηση αυτών των πρόσθετων υλών στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες ύλες». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν
από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1831/2003.

(4)

Στις γνώμες (3) που εξέδωσε την 10η Μαρτίου 2015 και την 1η Δεκεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια
των Τροφίμων («η Αρχή») κατέληγε στο συμπέρασμα ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, το 1-ισοπροπυλο-4μεθυλοβενζόλιο, το πιν-2(10)-ένιο, το πιν-2(3)-ένιο, το β-καρυοφυλλένιο, το καμφένιο, το 1-ισοπροπενυλο-4-μεθυλο
βενζόλιο, το Δ3-καρένιο και το d-λεμονένιο δεν έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του
ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία του 1-ισοπροπυλο-4-μεθυλο
βενζολίου, του πιν-2(10)-ενίου, του πιν-2(3)-ενίου, του β-καρυοφυλλενίου, του καμφενίου, του 1-ισοπροπενυλο-4μεθυλοβενζολίου, του Δ3-καρενίου και του d-λεμονενίου στις ζωοτροφές είναι παρόμοια με τη λειτουργία τους στα
τρόφιμα. Η Αρχή έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για τα τρόφιμα, το 1-ισοπροπυλο-4-μεθυλοβενζόλιο, το πιν-2
(10)-ένιο, το πιν-2(3)-ένιο, το β-καρυοφυλλένιο, το καμφένιο, το 1-ισοπροπενυλο-4-μεθυλοβενζόλιο, το Δ3-καρένιο και
το d-λεμονένιο είναι αποτελεσματικά, δεδομένου ότι αυξάνουν την οσμή ή τη γευστικότητα των τροφίμων. Η Αρχή δεν
μπόρεσε να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης του πιν-2(3)-ενίου, του πιν-2(10)-ενίου, του
Δ3-καρενίου, του β-καρυοφυλλενίου και του καμφενίου στο πόσιμο νερό. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για το
d-λεμονένιο, το 1-ισοπροπυλο-4-μεθυλοβενζόλιο και το 1-ισοπροπενυλο-4-μεθυλοβενζόλιο, η έλλειψη περιθωρίου
ασφάλειας δεν θα επέτρεπε την ταυτόχρονη χορήγηση στις ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό. Εντούτοις, οι ουσίες αυτές
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε σύνθετες ζωοτροφές που χορηγούνται κατόπιν με το νερό.

(5)

Θα πρέπει να προβλέπονται περιορισμοί και προϋποθέσεις με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο. Για πρακτικούς λόγους και
λαμβανομένης υπόψη της επαναξιολόγησης που διενήργησε η Αρχή, θα πρέπει να καθοριστούν μέγιστες συνιστώμενες
περιεκτικότητες. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνιστώμενης περιεκτικότητας της πρόσθετης ύλης σε πλήρεις ζωοτροφές,
στην επισήμανση των προμειγμάτων, των σύνθετων ζωοτροφών και των πρώτων υλών ζωοτροφών θα πρέπει να
αναφέρονται ο αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης, η ονομασία της και η προστιθέμενη ποσότητα.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(2) Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της
14.12.1970, σ. 1).
(3) EFSA Journal 2015·13(3):4053 και EFSA Journal 2016·14(1):4339
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(6)

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ελλείψει στοιχείων σχετικά με την ασφάλεια των χρηστών, το 1-ισοπροπυλο-4μεθυλοβενζόλιο, το πιν-2(10)-ένιο, το πιν-2(3)-ένιο, το β-καρυοφυλλένιο, το καμφένιο, το 1-ισοπροπενυλο-4-μεθυλο
βενζόλιο, το Δ3-καρένιο και το d-λεμονένιο θα πρέπει να θεωρούνται ως ερεθιστικά για το δέρμα, τους οφθαλμούς και
το αναπνευστικό σύστημα και ως ευαισθητοποιητικά του δέρματος. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να λαμβάνονται τα
κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η Αρχή δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης
μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης των πρόσθετων
υλών ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(7)

Από την αξιολόγηση των εν λόγω ουσιών διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για την αδειοδότηση, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση των εν λόγω ουσιών,
όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(8)

Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων στους όρους
αδειοδότησης του 1-ισοπροπυλο-4-μεθυλοβενζολίου, του πιν-2(10)-ενίου, του πιν-2(3)-ενίου, του β-καρυοφυλλενίου,
του καμφενίου, του 1-ισοπροπενυλο-4-μεθυλοβενζολίου, του Δ3-καρενίου και του d-λεμονενίου, θεωρείται σκόπιμο να
προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να συμμορφωθούν με τις νέες
απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας
Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών
«αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για τη
διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2
Μεταβατικά μέτρα
1.
Για τις ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα και τα προμείγματα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, που έχουν
παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Αυγούστου 2017 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 6 Φεβρουαρίου
2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.
2.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγά ζώα.
3.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο
παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν
πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα
υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγά ζώα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2016.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα του
κατόχου της
άδειας

Πρόσθετη ύλη

(1)

(2)

(3)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περι
γραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατη
γορία ζώου

Μέγιστη
ηλικία

(4)

(5)

(6)

Μέγιστη
περιεκτικό
τητα

Ελάχιστη
περιεκτικό
τητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της
περιόδου
ισχύος της
άδειας

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

mg δραστικής ουσίας/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιε
κτικότητα σε υγρασία 12 %
(7)

EL

Αριθμός
ταυτο
ποίησης της
πρόσθετης
ύλης

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

—

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
1-ισοπρο
πυλο-4-μεθυ 1-ισοπροπυλο-4-μεθυλοβεν
λοβενζόλιο
ζόλιο
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
1-ισοπροπυλο-4-μεθυλοβενζό
λιο
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα:
97 %

τουλάχιστον

C10H14
Αριθ. CAS 99¬87-6
Αριθ. FLAVIS: 01.002
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του 1ισοπροπυλο-4-μεθυλοβενζο
λίου στην πρόσθετη ύλη ζωο
τροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:
Για γάτες: 14 mg/kg, και για όλα τα
άλλα είδη και κατηγορίες: 25 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας της πλήρους ζωο
τροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %:
— 14 mg/kg για γάτες·
— 25 mg/kg για όλα τα άλλα είδη και
κατηγορίες».
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Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη
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2b01002

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

EL

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών,
εάν υπάρχει υπέρβαση της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %:

L 13/250

(1)

— 14 mg/kg για γάτες·
— 25 mg/kg για όλα τα άλλα είδη και
κατηγορίες.

2b01003

—

Πιν-2(10)ένιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Πιν-2(10)-ένιο
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Πιν-2(10)-ένιο
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
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Χημικός τύπος: C10H16

Όλα τα
ζωικά είδη
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6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από ει
σπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα
μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν
στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες
και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προ
μείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα
ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων
μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά
και γάντια ασφαλείας.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

αριθ. CAS 127-91-3

(9)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αριθ. FLAVIS: 01.003
Για τον προσδιορισμό του πιν2(10)-ενίου στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών και σε αρωμα
τικά προμείγματα ζωοτροφών:

EL

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας της πλήρους ζωο
τροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».

Μέθοδος ανάλυσης (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών,
εάν υπάρχει υπέρβαση της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από ει
σπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα
μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν
στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες
και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προ
μείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα
ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων
μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά
και γάντια ασφαλείας.

2b01004

—

Πιν-2(3)-ένιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Πιν-2(3)-ένιο
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Πιν-2(3)-ένιο

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

17.1.2017

(1)

6 Φεβρουα
ρίου 2027

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
L 13/251

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Παράγεται με χημική σύνθεση

(9)

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.

Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H16
Αριθ. FLAVIS: 01,004

EL

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

αριθ. CAS 80-56-8

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας της πλήρους ζωο
τροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».

Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του πιν2(3)-ενίου στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών,
εάν υπάρχει υπέρβαση της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από ει
σπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα
μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν
στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες
και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προ
μείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα
ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων
μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά
και γάντια ασφαλείας.

2b01007

—

β-καρυοφυλ
λένιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027
17.1.2017

β-καρυοφυλλένιο

L 13/252

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

(9)

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.

β-καρυοφυλλένιο
Παράγεται με χημική σύνθεση

Χημικός τύπος: C15H24

EL

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.

Καθαρότητα: 80 % τουλάχι
στον

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

αριθ. CAS 87-44-5
Αριθ. FLAVIS: 01.007
Για τον προσδιορισμό του βκαρυοφυλλενίου στην πρό
σθετη ύλη ζωοτροφών και σε
αρωματικά προμείγματα ζωο
τροφών:

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας της πλήρους ζωο
τροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».

Μέθοδος ανάλυσης (1)

5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών,
εάν υπάρχει υπέρβαση της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από ει
σπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα
μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν
στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες
και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προ
μείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα
ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων
μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά
και γάντια ασφαλείας.
—

Καμφένιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Καμφένιο

Όλα τα
ζωικά είδη

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

L 13/253

2b01009

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Καμφένιο
Παράγεται με χημική σύνθεση

Χημικός τύπος: C10H16
αριθ. CAS 79-92-5
Αριθ. FLAVIS: 01.009
Μέθοδος ανάλυσης (1)

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

(7)

(8)

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.

(9)

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας της πλήρους ζωο
τροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών,
εάν υπάρχει υπέρβαση της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg
6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από ει
σπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα
μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν
στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες
και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προ
μείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα
ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων
μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά
και γάντια ασφαλείας.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για τον προσδιορισμό του
καμφενίου στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

(6)

EL

Καθαρότητα: 80 % τουλάχι
στον

(5)

L 13/254

(1)

17.1.2017

(2)

(3)

2b01010

—

1-ισοπροπε
νυλο-4-μεθυ
λοβενζόλιο

(4)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
1-ισοπροπενυλο-4-μεθυλοβεν
ζόλιο

(5)

(6)

Όλα τα
ζωικά είδη

—

(7)

—

—

(8)

(9)

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.

6 Φεβρουα
ρίου 2027

1-ισοπροπενυλο-4-μεθυλοβεν
ζόλιο

3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι:

Παράγεται με χημική σύνθεση

για χοίρους και πουλερικά: 1 mg/kg,
και για όλα τα άλλα είδη και κατηγο
ρίες: 1,5 mg/kg πλήρους ζωοτροφής με
περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.

Καθαρότητα: 97 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H12
Αριθ. FLAVIS: 01.010
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του 1ισοπροπενυλο-4-μεθυλοβενζο
λίου στην πρόσθετη ύλη ζωο
τροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:
Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας της πλήρους ζωο
τροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %:
— 1 mg/kg για χοίρους και πουλε
ρικά·
— 1,5 mg/kg για όλα τα άλλα είδη
και κατηγορίες».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών,
εάν υπάρχει υπέρβαση της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %:

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

αριθ. CAS 1195-32-0

EL

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.

17.1.2017

(1)

— 1 mg/kg για χοίρους και πουλε
ρικά·
— 1,5 mg/kg για όλα τα άλλα είδη
και κατηγορίες.

L 13/255

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

Δ3-καρένιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δ3-καρένιο
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
Δ3-καρένιο
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 92 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H16
αριθ. CAS 13466-78-9
Αριθ. FLAVIS: 01.029
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του Δ3καρενίου στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 5 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

6 Φεβρουα
ρίου 2027

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας της πλήρους ζωο
τροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 5 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών,
εάν υπάρχει υπέρβαση της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %: 5 mg/kg

17.1.2017

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b01029

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από ει
σπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα
μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν
στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες
και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προ
μείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα
ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων
μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά
και γάντια ασφαλείας.

L 13/256

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

—

d-λεμονένιο

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
d-λεμονένιο
Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας
d-λεμονένιο
Παράγεται με χημική σύνθεση
Καθαρότητα: 96 % τουλάχι
στον
Χημικός τύπος: C10H16
αριθ. CAS 5989-27-5
Αριθ. FLAVIS: 01.045
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του dλιμονενίου στην πρόσθετη ύλη
ζωοτροφών και σε αρωματικά
προμείγματα ζωοτροφών:

—

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη
ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να
αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης
και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας είναι 25 mg/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα
σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

6 Φεβρουα
ρίου 2027

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα
της δραστικής ουσίας της πλήρους ζωο
τροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 25 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτο
ποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη
ποσότητα της δραστικής ουσίας πρέπει
να αναφέρονται στην επισήμανση των
προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωο
τροφών και των σύνθετων ζωοτροφών,
εάν υπάρχει υπέρβαση της ακόλουθης
περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %: 25 mg/kg

L 13/257

Αεριοχρωματογραφία/φασμα
τομετρία μάζας με σταθερο
ποίηση χρόνου κατακράτησης
(GC-MS-RTL).

Όλα τα
ζωικά είδη
εκτός από
αρσενικούς
επίμυες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2b01045

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από ει
σπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα
μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν
στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες
και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προ
μείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα
ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων
μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά
και γάντια ασφαλείας.

17.1.2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

EL

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης
και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν
επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανω
τικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπί
ζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από ει
σπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα
μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι
δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν
στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες
και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προ
μείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα
ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων
μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά
και γάντια ασφαλείας.

(9)
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/66 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2016
σχετικά με την έγκριση του δεψικού οξέος ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμο
ποιούνται στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής. Το
άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με
την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Βάσει της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, το δεψικό οξύ εγκρίθηκε χωρίς χρονικό περιορισμό ως πρόσθετη ύλη για χρήση σε όλα
τα ζωικά είδη. Στη συνέχεια, το εν λόγω προϊόν εγγράφηκε στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενο
προϊόν, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν
λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση του δεψικού οξέος ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για
όλα τα ζωικά είδη. Ο αιτών ζήτησε την ταξινόμηση αυτής της πρόσθετης ύλης στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες
ύλες». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 11 Σεπτεμβρίου 2014 (3), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»)
συμπεραίνει ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης στις ζωοτροφές, η ουσία αυτή δεν έχει δυσμενείς επιδράσεις
στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η
λειτουργία του δεψικού οξέος στις ζωοτροφές είναι παρόμοια με τη λειτουργία του στα τρόφιμα. Η Αρχή έχει ήδη
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το δεψικό οξύ για τα τρόφιμα είναι αποτελεσματικό, δεδομένου ότι αυξάνει την οσμή ή
τη γευστικότητα των τροφίμων. Ως εκ τούτου, το ίδιο συμπέρασμα μπορεί να επεκταθεί στις ζωοτροφές.

(5)

Θα πρέπει να προβλέπονται περιορισμοί και προϋποθέσεις με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο. Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι
ασφάλειας που να επιβάλλουν τον καθορισμό μέγιστης περιεκτικότητας, και λαμβανομένης υπόψη της επαναξιολόγησης
που διενήργησε η Αρχή, στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης θα πρέπει να αναγράφεται η συνιστώμενη περιεκτικότητα.
Σε περίπτωση υπέρβασης της περιεκτικότητας αυτής, στην επισήμανση των προμειγμάτων, των σύνθετων ζωοτροφών και
των πρώτων υλών ζωοτροφών θα πρέπει να αναφέρονται ορισμένες πληροφορίες.

(6)

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ελλείψει στοιχείων σχετικών με την ασφάλεια του χρήστη, το δεψικό οξύ θα
πρέπει να θεωρείται δυνητικά επικίνδυνο για το αναπνευστικό σύστημα, το δέρμα, τους οφθαλμούς και τους
βλεννογόνους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η Αρχή κρίνει ότι δεν
υπάρχει ανάγκη για ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την
έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης των πρόσθετων υλών ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το
εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(7)

Από την αξιολόγηση της εν λόγω ουσίας διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για την αδειοδότηση, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση του δεψικού οξέος,
όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(8)

Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων στους όρους
αδειοδότησης του δεψικού οξέος, θεωρείται σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη
να προετοιμαστούν για να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(2) Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της
14.12.1970, σ. 1).
(3) EFSA Journal 2014· 12(10):3828.
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Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας
Χορηγείται άδεια για τη χρήση της ουσίας που προσδιορίζεται στο παράρτημα και ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών
«αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τη
διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Μεταβατικά μέτρα
1.
Για την ουσία που προσδιορίζεται στο παράρτημα και τα προμείγματα που περιέχουν την ουσία αυτή, που έχουν παραχθεί
και επισημανθεί πριν από τις 6 Αυγούστου 2017 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2017,
επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.
2.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την ουσία που προσδιορίζεται στο παράρτημα,
οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από
τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα
αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγά ζώα.
3.
Για τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την ουσία που προσδιορίζεται στο παράρτημα,
οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από
τις 6 Φεβρουαρίου 2017, επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα
αποθέματα, αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγά ζώα.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά 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.
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2016.
Για την Επιτροπή
O Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα του
κατόχου της
άδειας

Ελάχιστη
περιεκτικότητα
Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περι
γραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατη
γορία ζώου

Μέγιστη ηλικία

Μέγιστη περιε
κτικότητα

mg δραστικής ουσίας/kg
πλήρους ζωοτροφής με περιεκτι
κότητα σε υγρασία 12 %

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της
περιόδου
ισχύος της
άδειας

EL

Αριθμός
ταυτο
ποίησης της
πρόσθετης
ύλης

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

2b16080

—

Δεψικό οξύ

Σύνθεση πρόσθετης ύλης
Δεψικό οξύ

Δεψικό οξύ
Παράγεται με εκχύλιση από
διάφορα φυτά.
Καθαρότητα:
93 % επί ξηρού

τουλάχιστον

Χημικός τύπος: C76H52O46
Αριθ. CAS 72401-53-7
Αριθ. FLAVIS: 16.080
Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του δε
ψικού οξέος στην πρόσθετη
ύλη ζωοτροφών:

—

—

1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται
στη ζωοτροφή υπό μορφή προ
μείγματος.
2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθε
της ύλης και των προμειγμάτων
πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες
αποθήκευσης και σταθερότητας.
3. Η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικό
τητα της δραστικής ουσίας είναι
15 mg/kg πλήρους ζωοτροφής με
περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.
4. Στην επισήμανση της πρόσθετης
ύλης πρέπει να αναφέρονται τα
ακόλουθα:
«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικό
τητα της δραστικής ουσίας σε
πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικό
τητα σε υγρασία 12 %:15 mg/kg».
5. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός
ταυτοποίησης, η ονομασία και η
προστιθέμενη ποσότητα της δρα
στικής ουσίας πρέπει να αναφέρο
νται στην επισήμανση των προμειγ
μάτων, των πρώτων υλών ζωοτρο
φών και των σύνθετων ζωοτροφών
σε περίπτωση υπέρβασης της ακό
λουθης περιεκτικότητας της δρα
στικής ουσίας σε πλήρη ζωοτροφή
με περιεκτικότητα σε υγρασία
12 %: 15 mg/kg.

6 Φεβρουα
ρίου 2027
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ποιοτικές δοκιμασίες χρωματο
μετρίας ή κατακρήμνισης (Ph.
Eur. 6η έκδοση, μονογρα
φία 1477) και ποσοτική σταθ
μική μέθοδος (μονογραφία
FAO JECFA για το δεψικό
οξύ).

—

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χαρακτηρισμός της δραστικής
ουσίας

Όλα τα
ζωικά είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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υγροχρωματογραφία υψηλής
απόδοσης αντίστροφης φάσης
συζευγμένη με ανιχνευτή UV
(RP-HPLC-UV).

6. Για τους χρήστες της πρόσθετης
ύλης και των προμειγμάτων, οι
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωο
τροφών καθορίζουν επιχειρησιακές
διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα
προκειμένου να αντιμετωπίζονται
οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από δερ
ματική επαφή ή επαφή με τα μά
τια. Εάν δεν είναι δυνατό να εξα
λειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχι
στο οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες
διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός
της πρόσθετης ύλης και των προ
μειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων
ατομικής προστασίας, μεταξύ αυ
τών με προστατευτικά γυαλιά και
γάντια.
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Για την ταυτοποίηση του δεψι
κού οξέος (ως γαλλικό οξύ)
στα προμείγματα αρωματικών
υλών:
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