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A BIZOTTSÁG 1236/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2014. november 18.)
a Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) által előállított L-valin valamennyi állatfaj takarmányadalékanyagaként történő engedélyezéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezé
séről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be a Corynebacterium glutamicum
(DSM 25202) által előállított L-valin engedélyezésére vonatkozóan. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK ren
delet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó, a Corynebacterium gluta
micum (DSM 25202) által előállított L-valin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezé
sére vonatkozik.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2014. július 2-i véleményében (2) megállapí
totta, hogy a Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) által előállított L-valin – a javasolt felhasználási feltételek
mellett – nincs káros hatással sem az állatok és az emberek egészségére, sem a környezetre, és a takarmányozás
terén az L-valin esszenciális aminosav valamennyi állatfaj esetében hatékony forrásának tekinthető. A Hatóság
szerint nem szükséges elrendelni a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat. A Hatóság
ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takar
mányban található takarmány-adalékanyagra vonatkozó analitikai módszerről szóló jelentést.

(5)

A Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) által előállított L-valin értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK
rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyag haszná
latát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok
Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Engedélyezés
A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „aminosavak,
sóik és analógjaik” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben
meghatározott feltételek mellett engedélyezett.
(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
(2) EFSA Journal (2014); 12(7):3795.

2014.11.19.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 332/27

2. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2014. november 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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MELLÉKLET

Az engedély
jogosultjának
neve

Legkisebb
tartalom
Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai
módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Maximális
korhatár

Legnagyobb
tartalom

mg/kg 12 %-os
nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

További rendelkezések

Az engedély
lejárta

HU

Az
adalékanyag
azonosító
száma

Kategória: tápértékkel rendelkező adalékanyagok. Funkcionális csoport: aminosavak, sóik és analógjaik
3c369

—

L-valin

Az adalékanyag összetétele:
Legalább 98 % L-valin (szárazanyagban).

Vala
mennyi faj

—

A hatóanyag jellemzése:

Kémiai képlet: C5H11NO2
CAS-szám: 72-18-4
Analitikai módszer (1):
A takarmány-adalékanyagban található
L-valin meghatározására: a Food Chemicals
Codex L-valinról szóló monográfiája.
Az előkeverékek, összetett takarmányok és
takarmány-alapanyagok valintartalmának
meghatározására: ioncserés kromatográfia,
oszlopról való eluálódás utáni származék
képzéssel és spektrofotometriás detektá
lással (HPLC/VIS) – 152/2009/EK bizott
sági rendelet.

2024.
december 9.
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A Corynebacterium glutamicum (DSM 25202)
fermentációjával előállított L-valin ((2S)-2amino-3-metilbutánsav)

1. Az
adalékanyag
címkéjén
fel
kell
tüntetni a követke
zőket:
— nedvességtartalom.
2. A felhasználók bizton
sága érdekében: az
anyag
kezelésekor
védőmaszk, védőszem
üveg és kesztyű vise
lése kötelező.
3. Ha a takarmány-alap
anyagok és az össze
tett
takarmány
címkéjén önkéntesen
feltüntetik a szóban
forgó adalékanyagot, a
következő
adatokat
meg kell adni:
— az
adalékanyag
neve és azonosító
száma,
— az
adalékanyag
hozzáadott
mennyisége.

(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

2014.11.19.

