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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1977
z dnia 26 listopada 2019 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie fenylometanotiolu, siarczku benzylu metylu, sec-pentylotiofenu,
tridek-2-enalu, 12-metylotridekanalu, 2,5-dimetylofenolu, heksa-2(trans),4(trans)-dienalu i 2-etylo-4hydroksy-5-metylo-3(2H)-furanonu jako dodatków paszowych dla kotów i psów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt
oraz określono sposób uzasadniania i procedury udzielania takich zezwoleń. W art. 10 tego rozporządzenia przewidziano
ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG (2).

(2)

Fenylometanotiol, siarczek benzylu metylu, sec-pentylotiofen, tridek-2-enal, 12-metylotridekanal, 2,5-dimetylofenol,
heksa-2(trans),4(trans)-dienal i 2-etylo-4-hydroksy-5-metylo-3(2H)-furanon („przedmiotowe substancje”) zostały dopusz
czone bez ograniczeń czasowych jako dodatki paszowe dla kotów i psów zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG. Produkty te
zostały następnie wpisane do rejestru dodatków paszowych jako istniejące produkty zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządze
nia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożony został wniosek o ponowną
ocenę przedmiotowych substancji dla kotów i psów i o sklasyfikowanie tych dodatków paszowych w kategorii „dodatki
sensoryczne”. Do wniosku tego dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 roz
porządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w opinii z dnia 27 lutego 2019 r. (3) stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania przedmiotowe substancje nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt ani na środowisko. Urząd stwierdził również, że określono zagrożenia dla użytkowników. Wnioskodawca zgodnie z wymogami przedłożył kartę charakterystyki dla każdego związku, dla którego określono zagrożenia dla użytkowników. Nie przedłożono
żadnych badań oceniających bezpieczeństwo użytkowników. W związku z tym Urząd nie może potwierdzić bezpieczeństwa użytkowników podczas obchodzenia się z tymi dodatkami. Zagrożenia opisane w karcie charakterystyki to w szczególności zagrożenia w kontakcie ze skórą i oczami w przypadku 2,5-dimetylofenolu, 12-metylotridekanalu, heksa-2
(trans),4(trans)-dienalu, fenylometanotiolu, siarczku benzylu metylu, 2-etylo-4-hydroksy-5-metylo-3(2H)-furanonu i secpentylotiofenu. Zagrożenie dla dróg oddechowych zostało rozpoznane w przypadku 12-metylotridekanalu, siarczku benzylu metylu i 2-pentylotiofenu. W związku z brakiem danych Urząd nie mógł przedstawić wniosków dotyczących zagrożenia dla użytkowników. W związku z tym Komisja uważa, że należy zastosować odpowiednie środki ochronne, aby zapobiec negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi, w szczególności w przypadku użytkowników przedmiotowego dodatku
paszowego. W przypadku zwierząt, od których ani z których nie pozyskuje się żywności, w rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 429/2008 (4) zwolniono dodatki przeznaczone dla tych zwierząt z oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ nie
mają one znaczącego wpływu na środowisko. Zwierzęta domowe nie są utrzymywane w dużych grupach, w związku z
czym ich wpływ na środowisko uznaje się za nieistotny. Urząd stwierdził ponadto, że skoro przedmiotowe substancje są
stosowane w żywności jako środki aromatyzujące, a ich funkcja w paszy jest taka sama jak w żywności, nie jest konieczne
dalsze wykazywanie ich skuteczności w paszy.

(1)
(2)
(3)
(4)

Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1).
Dziennik EFSA 2019;17(3):5649.
Rozporządzenie (WE) nr 429/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr
1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie sporządzania i przedstawiania wniosków oraz oceny dodatków paszowych i udzielania zezwoleń na dodatki paszowe (Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 1).
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(5)

Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadze
niu do obrotu. Urząd zweryfikował również sprawozdania dotyczące metody analizy w paszy, przedłożone przez labora
torium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6)

Aby umożliwić ściślejszą kontrolę, należy wprowadzić pewne ograniczenia i warunki. Na etykiecie dodatku należy pod
awać zalecaną zawartość przedmiotowych substancji. W przypadku przekroczenia tej zawartości pewne informacje należy
podawać na etykietach premiksów oraz w ramach etykietowania mieszanek paszowych i materiałów paszowych.

(7)

Ocena przedmiotowych substancji dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE)
nr 1831/2003 są spełnione w odniesieniu do stosowania w paszy. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tych
dodatków paszowych, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(8)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia na sto
sowanie przedmiotowych substancji, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom
przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i
Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zezwolenie
Substancje wyszczególnione w załączniku, należące do kategorii „dodatki sensoryczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje aro
matyzujące”, zostały dopuszczone jako dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w
załączniku.
Artykuł 2
Środki przejściowe
1.
Substancje wyszczególnione w załączniku oraz premiksy zawierające te substancje, wyprodukowane i opatrzone etykietami
przed dniem 19 grudnia 2019 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 19 grudnia 2019 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane do dnia 19 czerwca 2020 r.
2.
Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające substancje wyszczególnione w załączniku, wyprodukowane i opa
trzone etykietami przed dniem 19 grudnia 2021 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 19 grudnia 2019 r., mogą
być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla kotów i psów.
Artykuł 3
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach
członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
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Maksymalny
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ZAŁĄCZNIK

Maksymalna
zawartość
Pozostałe przepisy

Data ważności
zezwolenia

PL

mg substancji czynnej/kg
mieszanki paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %

Kategoria: Dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: Substancje aromatyzujące
2b5169

—

12-metylo
tridekanal

Skład dodatku:
12-metylotridekanal

Metoda analizy (1) :
Do oznaczania
12-metylotridekanalu
w dodatku paszowym i w premiksach
aromatyzujących:
Chromatografia gazowa ze spektrome
trią mas z blokowaniem czasu retencji
GC-MS-RTL.

—

—

—

1. Dodatek jest włączany do pasz
w postaci premiksu.
2. W informacjach na temat sto
sowania dodatku i premiksów
należy wskazać warunki prze
chowywania oraz stabilność
przy obróbce cieplnej.
3. Na etykiecie dodatku podaje się
następujące informacje:
„Zalecana maksymalna zawar
tość substancji czynnej w mie
szance paszowej pełnoporcjo
wej o wilgotności 12 %: 0,5 mg/
kg”.
4. Na etykietach premiksów nale
ży wskazać grupę funkcjonal
ną, numer identyfikacyjny, na
zwę i dodaną ilość substancji
czynnej, jeżeli przekroczono
następującą ilość substancji
czynnej w mieszance paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %: 0,5 mg/kg.
5. Podmioty działające na rynku
pasz ustanawiają procedury
postępowania i środki organi
zacyjne dla użytkowników do
datku i premiksów, tak aby

19.12.2029
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Charakterystyka substancji czynnej:
12-metylotridekanal
Substancja wytwarzana w procesie syn
tezy chemicznej
Czystość: min. 97 %
Wzór chemiczny: C14H28O
Numer CAS: 75853-49-5
FLAVIS: 05.169

Koty i psy
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Numer
identyfikacyjny dodatku

Nazwa
posiadacza
zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda
analityczna

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksymalny
wiek

Maksymalna
zawartość

mg substancji czynnej/kg
mieszanki paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %

Pozostałe przepisy

Data ważności
zezwolenia

PL

—

Heksa-2
Skład dodatku:
(trans),4
Heksa-2(trans),4(trans)-dienal
(trans)-dienal
Charakterystyka substancji czynnej:
Heksa-2(trans),4(trans)-dienal
Substancja wytwarzana w procesie syn
tezy chemicznej
Czystość: min. 97 %
Wzór chemiczny: C6H8O
Numer CAS: 142-83-6
FLAVIS: 05.057
Metoda analizy ( ) :
Do oznaczania heksa-2(trans),4(trans)dienalu w dodatku paszowym i w pre
miksach aromatyzujących:
Chromatografia gazowa ze spektrome
trią mas z blokowaniem czasu retencji
GC-MS-RTL.
1

Koty i psy

—

—

—

1. Dodatek jest włączany do pasz
w postaci premiksu.
2. W informacjach na temat sto
sowania dodatku i premiksów
należy wskazać warunki prze
chowywania oraz stabilność
przy obróbce cieplnej.
3. Na etykiecie dodatku podaje się
następujące informacje:
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„Zalecana maksymalna zawar
tość substancji czynnej w mie
szance paszowej pełnoporcjo
wej o wilgotności 12 %: 1,5 mg/
kg”.
4. Na etykietach premiksów nale
ży wskazać grupę funkcjonal
ną, numer identyfikacyjny, na
zwę i dodaną ilość substancji
czynnej, jeżeli przekroczono
następującą ilość substancji
czynnej w mieszance paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %: 1,5 mg/kg.
5. Podmioty działające na rynku
pasz ustanawiają procedury
postępowania i środki organi
zacyjne dla użytkowników do
datku i premiksów, tak aby

19.12.2029
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ograniczyć ewentualne zagro
żenia związane z wdychaniem,
kontaktem ze skórą lub kon
taktem z oczami. Jeżeli zagro
żeń nie można wyeliminować
ani ograniczyć do minimum za
pomocą tych procedur i środ
ków, dodatek i premiksy należy
stosować przy użyciu środków
ochrony indywidualnej, w tym
środków ochrony dróg odde
chowych oraz okularów i rę
kawic ochronnych.
2b5057

L 308/48

Minimalna
zawartość

Numer
identyfikacyjny dodatku

Nazwa
posiadacza
zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda
analityczna

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksymalny
wiek

Maksymalna
zawartość

mg substancji czynnej/kg
mieszanki paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %

Pozostałe przepisy

Data ważności
zezwolenia

PL

—

Tridek-2-enal Skład dodatku:
Tridek-2-enal
Charakterystyka substancji czynnej:
Tridek-2-enal
Substancja wytwarzana w procesie syn
tezy chemicznej
Czystość: min. 92 %
Wzór chemiczny: C13H24O
Numer CAS: 7774-82-5
FLAVIS: 05.078

Koty i psy

—

—

—

1. Dodatek jest włączany do pasz
w postaci premiksu.
2. W informacjach na temat sto
sowania dodatku i premiksów
należy wskazać warunki prze
chowywania oraz stabilność
przy obróbce cieplnej.
3. Na etykiecie dodatku podaje się
następujące informacje:

19.12.2029
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ograniczyć ewentualne zagro
żenia związane z wdychaniem,
kontaktem ze skórą lub kon
taktem z oczami. Jeżeli zagro
żeń nie można wyeliminować
ani ograniczyć do minimum za
pomocą tych procedur i środ
ków, dodatek i premiksy należy
stosować przy użyciu środków
ochrony indywidualnej, w tym
środków ochrony dróg odde
chowych oraz okularów i rę
kawic ochronnych.
2b5078

29.11.2019

Minimalna
zawartość

Metoda analizy (1) :
Do oznaczania tridek-2-enalu w dodatku
paszowym i w premiksach aromatyzują
cych:
Chromatografia gazowa ze spektrome
trią mas z blokowaniem czasu retencji
GC-MS-RTL.
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Numer
identyfikacyjny dodatku

Nazwa
posiadacza
zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda
analityczna

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksymalny
wiek

Maksymalna
zawartość

mg substancji czynnej/kg
mieszanki paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %

Pozostałe przepisy

PL
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„Zalecana maksymalna zawar
tość substancji czynnej w mie
szance paszowej pełnoporcjo
wej o wilgotności 12 %: 0,5 mg/
kg”.
4. Na etykietach premiksów nale
ży wskazać grupę funkcjonal
ną, numer identyfikacyjny, na
zwę i dodaną ilość substancji
czynnej, jeżeli przekroczono
następującą ilość substancji
czynnej w mieszance paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %: 0,5 mg/kg.
5. Podmioty działające na rynku
pasz ustanawiają procedury
postępowania i środki organi
zacyjne dla użytkowników do
datku i premiksów, tak aby
ograniczyć ewentualne zagro
żenia związane z wdychaniem,
kontaktem ze skórą lub kon
taktem z oczami. Jeżeli zagro
żeń nie można wyeliminować
ani ograniczyć do minimum za
pomocą tych procedur i środ
ków, dodatek i premiksy należy
stosować przy użyciu środków
ochrony indywidualnej, w tym
środków ochrony dróg odde
chowych oraz okularów i rę
kawic ochronnych.

Data ważności
zezwolenia

L 308/50

Minimalna
zawartość

29.11.2019

2b13084

Nazwa
posiadacza
zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda
analityczna

Metoda analizy (1) :
Do oznaczania
2-etylo-4-hydroksy-5-metylo-3(2H)-fu
ranonu w dodatku paszowym i w pre
miksach aromatyzujących:
Chromatografia gazowa ze spektrome
trią mas z blokowaniem czasu retencji
GC-MS-RTL.

Koty i psy

Maksymalny
wiek

Data ważności
zezwolenia

19.12.2029

Maksymalna
zawartość

mg substancji czynnej/kg
mieszanki paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %

Pozostałe przepisy

1. Dodatek jest włączany do pasz
w postaci premiksu.
2. W informacjach na temat sto
sowania dodatku i premiksów
należy wskazać warunki prze
chowywania oraz stabilność
przy obróbce cieplnej.
3. Na etykiecie dodatku podaje się
następujące informacje:
„Zalecana maksymalna zawar
tość substancji czynnej w mie
szance paszowej pełnoporcjo
wej o wilgotności 12 %: 2,25
mg/kg”.
4. Na etykietach premiksów nale
ży wskazać grupę funkcjonal
ną, numer identyfikacyjny, na
zwę i dodaną ilość substancji
czynnej, jeżeli przekroczono
następującą ilość substancji
czynnej w mieszance paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %: 2,25 mg/kg.
5. Podmioty działające na rynku
pasz ustanawiają procedury
postępowania i środki organi
zacyjne dla użytkowników do
datku i premiksów, tak aby
ograniczyć ewentualne zagro
żenia związane z wdychaniem,
kontaktem ze skórą lub kon
taktem z oczami. Jeżeli zagro
żeń nie można wyeliminować
ani ograniczyć do minimum za
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2-etylo-4- Skład dodatku:
hydroksy-5- 2-etylo-4-hydroksy-5-metylo-3(2H)-fu
metylo-3 ranon
(2H)-furanon
Charakterystyka substancji czynnej:
2-etylo-4-hydroksy-5-metylo-3(2H)-fu
ranon
Substancja wytwarzana w procesie syn
tezy chemicznej
Czystość: min. 97 %
Wzór chemiczny: C7H10O3
Numer CAS: 27538-09-6
FLAVIS: 13.084

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

PL

Numer
identyfikacyjny dodatku

29.11.2019

Minimalna
zawartość

L 308/51

Numer
identyfikacyjny dodatku

Nazwa
posiadacza
zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda
analityczna

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksymalny
wiek

Maksymalna
zawartość

mg substancji czynnej/kg
mieszanki paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %

Pozostałe przepisy

Data ważności
zezwolenia

PL

pomocą tych procedur i środ
ków, dodatek i premiksy należy
stosować przy użyciu środków
ochrony indywidualnej, w tym
środków ochrony dróg odde
chowych oraz okularów i rę
kawic ochronnych.
2b12005

—

Fenylometa Skład dodatku:
notiol
Fenylometanotiol

Metoda analizy (1) :
Do oznaczania fenylometanotiolu w do
datku paszowym i w premiksach aro
matyzujących:
Chromatografia gazowa ze spektrome
trią mas z blokowaniem czasu retencji
GC-MS-RTL.

—

—

—

1. Dodatek jest włączany do pasz
w postaci premiksu.
2. W informacjach na temat sto
sowania dodatku i premiksów
należy wskazać warunki prze
chowywania oraz stabilność
przy obróbce cieplnej.
3. Na etykiecie dodatku podaje się
następujące informacje:
„Zalecana maksymalna zawar
tość substancji czynnej w mie
szance paszowej pełnoporcjo
wej o wilgotności 12 %: 0,05
mg/kg”.
4. Na etykietach premiksów nale
ży wskazać grupę funkcjonal
ną, numer identyfikacyjny, na
zwę i dodaną ilość substancji
czynnej, jeżeli przekroczono
następującą ilość substancji
czynnej w mieszance paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %: 0,05 mg/kg.

19.12.2029

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Charakterystyka substancji czynnej:
Fenylometanotiol
Substancja wytwarzana w procesie syn
tezy chemicznej
Czystość: min. 99 %
Wzór chemiczny: C7H8S
Numer CAS: 100-53-8
FLAVIS: 12.005

Koty i psy

L 308/52

Minimalna
zawartość

29.11.2019

Numer
identyfikacyjny dodatku

Nazwa
posiadacza
zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda
analityczna

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksymalny
wiek

Maksymalna
zawartość

mg substancji czynnej/kg
mieszanki paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %

Pozostałe przepisy

Data ważności
zezwolenia

PL

—

Siarczek ben Skład dodatku:
zylu metylu Siarczek benzylu metylu
Charakterystyka substancji czynnej:
Siarczek benzylu metylu
Substancja wytwarzana w procesie syn
tezy chemicznej
Czystość: min. 99 %
Wzór chemiczny: C8H10S
Numer CAS: 766-92-7
FLAVIS: 12.077
Metoda analizy (1) :
Do oznaczania siarczku benzylu metylu
w dodatku paszowym i w premiksach
aromatyzujących:
Chromatografia gazowa ze spektrome
trią mas z blokowaniem czasu retencji
GC-MS-RTL.

Koty i psy

—

—

—

1. Dodatek jest włączany do pasz
w postaci premiksu.
2. W informacjach na temat sto
sowania dodatku i premiksów
należy wskazać warunki prze
chowywania oraz stabilność
przy obróbce cieplnej.
3. Na etykiecie dodatku podaje się
następujące informacje:

19.12.2029

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5. Podmioty działające na rynku
pasz ustanawiają procedury
postępowania i środki organi
zacyjne dla użytkowników do
datku i premiksów, tak aby
ograniczyć ewentualne zagro
żenia związane z wdychaniem,
kontaktem ze skórą lub kon
taktem z oczami. Jeżeli zagro
żeń nie można wyeliminować
ani ograniczyć do minimum za
pomocą tych procedur i środ
ków, dodatek i premiksy należy
stosować przy użyciu środków
ochrony indywidualnej, w tym
środków ochrony dróg odde
chowych oraz okularów i rę
kawic ochronnych.
2b12077

29.11.2019

Minimalna
zawartość

„Zalecana maksymalna zawar
tość substancji czynnej w mie
szance paszowej pełnoporcjo
wej o wilgotności 12 %: 0,05
mg/kg”.

L 308/53

Numer
identyfikacyjny dodatku

Nazwa
posiadacza
zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda
analityczna

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksymalny
wiek

Maksymalna
zawartość

mg substancji czynnej/kg
mieszanki paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %

Pozostałe przepisy

Data ważności
zezwolenia

PL

—

2,5-dimety Skład dodatku:
lofenol
2,5-dimetylofenol

Koty i psy

—

—

—

1. Dodatek jest włączany do pasz
w postaci premiksu.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4. Na etykietach premiksów nale
ży wskazać grupę funkcjonal
ną, numer identyfikacyjny, na
zwę i dodaną ilość substancji
czynnej, jeżeli przekroczono
następującą ilość substancji
czynnej w mieszance paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %: 0,05 mg/kg.
5. Podmioty działające na rynku
pasz ustanawiają procedury
postępowania i środki organi
zacyjne dla użytkowników do
datku i premiksów, tak aby
ograniczyć ewentualne zagro
żenia związane z wdychaniem,
kontaktem ze skórą lub kon
taktem z oczami. Jeżeli zagro
żeń nie można wyeliminować
ani ograniczyć do minimum za
pomocą tych procedur i środ
ków, dodatek i premiksy należy
stosować przy użyciu środków
ochrony indywidualnej, w tym
środków ochrony dróg odde
chowych oraz okularów i rę
kawic ochronnych.
2b4019

L 308/54

Minimalna
zawartość

19.12.2029

Charakterystyka substancji czynnej:
2,5-dimetylofenol
Substancja wytwarzana w procesie syn
tezy chemicznej
Czystość: min. 99 %
Wzór chemiczny: C8H10O

29.11.2019

Numer
identyfikacyjny dodatku

Nazwa
posiadacza
zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda
analityczna

Metoda analizy (1) :
Do oznaczania
2,5-dimetylofenolu w dodatku paszo
wym i w premiksach aromatyzujących:
Chromatografia gazowa ze spektrome
trią mas z blokowaniem czasu retencji
GC-MS-RTL.

Maksymalny
wiek

mg substancji czynnej/kg
mieszanki paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %

Pozostałe przepisy

2. W informacjach na temat sto
sowania dodatku i premiksów
należy wskazać warunki prze
chowywania oraz stabilność
przy obróbce cieplnej.
3. Na etykiecie dodatku podaje się
następujące informacje:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

„Zalecana maksymalna zawar
tość substancji czynnej w mie
szance paszowej pełnoporcjo
wej o wilgotności 12 %: 1 mg/
kg”.
4. Na etykietach premiksów nale
ży wskazać grupę funkcjonal
ną, numer identyfikacyjny, na
zwę i dodaną ilość substancji
czynnej, jeżeli przekroczono
następującą ilość substancji
czynnej w mieszance paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %: 1 mg/kg.
5. Podmioty działające na rynku
pasz ustanawiają procedury
postępowania i środki organi
zacyjne dla użytkowników do
datku i premiksów, tak aby
ograniczyć ewentualne zagro
żenia związane z wdychaniem,
kontaktem ze skórą lub kon
taktem z oczami. Jeżeli zagro
żeń nie można wyeliminować

Data ważności
zezwolenia

PL

Numer CAS: 95-87-4
FLAVIS: 04.019

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksymalna
zawartość

29.11.2019

Minimalna
zawartość

L 308/55

Numer
identyfikacyjny dodatku

Nazwa
posiadacza
zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda
analityczna

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksymalny
wiek

Maksymalna
zawartość

mg substancji czynnej/kg
mieszanki paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %

Pozostałe przepisy

Data ważności
zezwolenia

PL

ani ograniczyć do minimum za
pomocą tych procedur i środ
ków, dodatek i premiksy należy
stosować przy użyciu środków
ochrony indywidualnej, w tym
środków ochrony dróg odde
chowych oraz okularów i rę
kawic ochronnych.
2b15096

—

Charakterystyka substancji czynnej:
sec-pentylotiofen
Substancja wytwarzana w procesie syn
tezy chemicznej
Czystość: min. 98 %
Wzór chemiczny: C9H14S
Numer CAS: 4861-58-9
FLAVIS: 15.096
Metoda analizy ( ) :
Do oznaczania
sec-pentylotiofenu w dodatku paszowym
i w premiksach aromatyzujących:
Chromatografia gazowa ze spektrome
trią mas z blokowaniem czasu retencji
GC-MS-RTL.
1

Koty i psy

—

—

—

1. Dodatek jest włączany do pasz
w postaci premiksu.
2. W informacjach na temat sto
sowania dodatku i premiksów
należy wskazać warunki prze
chowywania oraz stabilność
przy obróbce cieplnej.
3. Na etykiecie dodatku podaje się
następujące informacje:
„Zalecana maksymalna zawar
tość substancji czynnej w mie
szance paszowej pełnoporcjo
wej o wilgotności 12 %: 0,1 mg/
kg”.
4. Na etykietach premiksów nale
ży wskazać grupę funkcjonal
ną, numer identyfikacyjny, na
zwę i dodaną ilość substancji
czynnej, jeżeli przekroczono
następującą ilość substancji
czynnej w mieszance paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %: 0,1 mg/kg.

19.12.2029

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

sec-pentylo Skład dodatku:
tiofen
sec-pentylotiofen

L 308/56

Minimalna
zawartość

29.11.2019

Numer
identyfikacyjny dodatku

Nazwa
posiadacza
zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda
analityczna

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksymalny
wiek

Maksymalna
zawartość

mg substancji czynnej/kg
mieszanki paszowej
pełnoporcjowej o wilgotności
12 %

Pozostałe przepisy

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Szczegółowe informacje dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

PL

5. Podmioty działające na rynku
pasz ustanawiają procedury
postępowania i środki organi
zacyjne dla użytkowników do
datku i premiksów, tak aby
ograniczyć ewentualne zagro
żenia związane z wdychaniem,
kontaktem ze skórą lub kon
taktem z oczami. Jeżeli zagro
żeń nie można wyeliminować
ani ograniczyć do minimum za
pomocą tych procedur i środ
ków, dodatek i premiksy należy
stosować przy użyciu środków
ochrony indywidualnej, w tym
środków ochrony dróg odde
chowych oraz okularów i rę
kawic ochronnych.

Data ważności
zezwolenia

29.11.2019

Minimalna
zawartość

L 308/57

