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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/7
z dne 30. oktobra 2018
o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 glede dražbe 50 milijonov nedodeljenih pravic iz rezerve
za stabilnost trga za sklad za inovacije in o vključitvi dražbenega sistema, ki ga imenuje Nemčija,
v seznam dražbenih sistemov
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za
trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti
členov 3d(3), 10(4) in 10a(8) Direktive,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Direktiva 2003/87/ES vzpostavlja sklad za zagotavljanje finančne podpore inovacijam na področju nizkoogljičnih
tehnologij na ozemlju Unije, pri čemer daje na voljo 400 milijonov pravic iz skupne količine pravic za obdobje
2021–2030 kot del sistema EU za trgovanje z emisijami (v nadaljnjem besedilu: sklad za inovacije). Poleg tega bi
bilo treba 50 milijonov nedodeljenih pravic iz rezerve za stabilnost trga prišteti k morebitnim preostalim
prihodkom od 300 milijonov pravic, ki so na voljo v obdobju 2013–2020 v okviru Sklepa Komisije
2010/670/EU (2), in jih pravočasno uporabiti za sklad za inovacije pred letom 2021.

(2)

Da bi sklad za inovacije lahko zagotovil podporo pred letom 2021, je potrebno monetizirati 50 milijonov pravic
za sklad za inovacije, in sicer prek dražb v skladu s pravili in modalitetami za dražbe, ki potekajo prek skupnega
dražbenega sistema, določenimi v Uredbi Komisije (EU) št. 1031/2010 (3).

(3)

Z namenom zmanjšanja upravnega bremena za države članice in izboljšanja splošne učinkovitosti bi bilo treba
količino 50 milijonov pravic za sklad za inovacije dodati količinam pravic, ki jih bodo na dražbi leta 2020
v okviru skupnega dražbenega sistema prodajale države članice, ki so dne 1. januarja 2018 sodelovale v skupnem
ukrepu v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 1031/2010.

(4)

Sodelujoče države članice bi morale svoj delež 50 milijonov pravic za sklad za inovacije na dražbi prodajati prek
svojih uradnih dražiteljev. Da bi prejel zadevne prihodke za sklad za inovacije, bi moral vsak uradni dražitelj do
1. oktobra 2019 imenovati določeni bančni račun uradnega dražitelja za prejemanje teh prihodkov od dražbe.

(1) UL L 275, 25.10.2003, str. 32.
(2) Sklep Komisije 2010/670/EU z dne 3. novembra 2010 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov,
katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive
energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 290, 6.11.2010, str. 39).
3
( ) Uredba Komisije (EU) št. 1031/2010 z dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do
emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s
pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L 302, 18.11.2010, str. 1).
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Uradni dražitelji lahko imenujejo bodisi svoj obstoječi določeni bančni račun uradnega dražitelja za prihodke od
dražbe, ki pripadajo njegovi državi članici, bodisi ločen določeni bančni račun uradnega dražitelja, namenjen
prihodkom od dražbe za sklad za inovacije, ali določeni bančni račun drugega uradnega dražitelja države članice,
ki bo na dražbi prodajala pravice za sklad za inovacije.
(5)

Uradni dražitelji, imenovani za izvedbo dražbe 50 milijonov pravic za sklad za inovacije bi morali zagotoviti, da
se prihodki od prodaje na dražbi za sklad za inovacije izplačajo na račun, ki jim ga je Komisija sporočila za
namene tega sklada, in sicer najpozneje 15 dni po koncu meseca, v katerem so prihodki od dražbe nastali.

(6)

Uradni dražitelj lahko vse dodatne stroške, ki so nastali zaradi hranjenja teh prihodkov od dražbe na določenem
bančnem računu uradnega dražitelja in zaradi njihovega izplačila, odbije od prihodkov od dražbe pred njihovim
izplačilom. Pred prvim takim odbitkom in pred kakršno koli spremembo teh stroškov bi morala država članica
zadevnega uradnega dražitelja Komisijo in vse druge države članice uradno obvestiti o znesku in namenu teh
dodatnih stroškov, ki jih njen uradni dražitelj namerava odbiti.

(7)

V členu 61 Uredbe (EU) št. 1031/2010 je trenutno predvideno, da dražbeni sistem hkrati razglasi podrobne izide
vsake dražbe in pošlje obvestilo uspešnim ponudnikom o izidih posameznih dražb. Vendar se izidov dražbe, ki
bodo objavljeni, zaradi ravni njihovega podrobnega opisa ne sme objaviti hkrati z obvestilom uspešnim
ponudnikom o izidih posameznih dražb. Zaradi uskladitve te določbe s tržno prakso in zaščite pred zlorabo trga
lahko dražbeni sistem pred objavo podrobnosti iz preostalih izidov dražbe objavi količino pravic, ki so se
prodajale, in končno ceno na dražbi, tako da so te objavljene istočasno z obvestilom, ki ga dražbeni sistem pošlje
uspešnim ponudnikom v zvezi s posameznimi izidi dražbe. Preostale izide dražbe bi bilo treba razglasiti
najpozneje 15 minut po koncu licitacijskega obdobja.

(8)

Uredba (EU) št. 1031/2010 državam članicam, ki ne sodelujejo v skupnem ukrepu iz člena 26(1) in (2) navedene
uredbe, dovoljuje, da imenujejo lasten dražbeni sistem za dražbo svojega deleža količine pravic iz poglavij II in III
Direktive 2003/87/ES. Pogoj za imenovanje takih dražbenih sistemov je vključitev zadevnega dražbenega sistema
na seznam v Prilogi III v skladu s tretjim pododstavkom člena 30(5) Uredbe (EU) št. 1031/2010.

(9)

Nemčija je Komisijo v skladu s členom 30(4) Uredbe (EU) št. 1031/2010 obvestila o odločitvi, da ne bo
sodelovala v skupnemu ukrepu iz člena 26(1) in (2) navedene uredbe in da bo imenovala svoj dražbeni sistem.

(10)

Nemčija je 12. aprila 2018 Komisijo uradno obvestila o svoji nameri, da imenuje European Energy Exchange AG
za dražbeni sistem iz člena 30(1) Uredbe (EU) št. 1031/2010 za obdobje največ petih let po začetku veljavnosti te
uredbe. Trajanje imenovanja in pravno podlago zanj ter pogoje in obveznosti, ki veljajo za European Energy
Exchange AG kot dražbeni sistem za Nemčijo v navedenem obdobju, bi bilo treba vključiti na seznam v Prilogi III
k Uredbi (EU) št. 1031/2010.

(11)

Uredbo (EU) št. 1031/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Za zagotovitev predvidljivih in pravočasnih dražb dražbenega sistema, ki ga imenuje Nemčija, bi ta uredba morala
začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Uredba (EU) št. 1031/2010 se spremeni:
(1) členu 10 se doda naslednji odstavek 5:
„5.
Količina pravic iz poglavja III Direktive 2003/87/ES, ki se bodo prodajale na dražbi leta 2020, vključuje tudi
količino 50 milijonov nedodeljenih pravic iz rezerve za stabilnost trga iz drugega pododstavka člena 10a(8)
navedene direktive. Navedene pravice se po količini enakomerno razporedijo med države članice, ki sodelujejo
v skupnem ukrepu v skladu s členom 26(1) te uredbe na dan 1. januarja 2018, in se prištejejo h količini pravic, ki se
bodo prodajale za vsako izmed njih. Količina 50 milijonov pravic se načeloma enakomerno razporedi po dražbah, ki
bodo izvedene v letu 2020.“;
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(2) člen 23 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 23
Naloge uradnega dražitelja
1.

Uradni dražitelj opravlja naslednje naloge:

(a) na dražbi prodaja količino pravic, ki jo prodaji na dražbi nameni vsaka država članica, ki imenuje uradnega
dražitelja;
(b) prejema prihodke od prodaje na dražbi, ki pripadajo vsaki državi članici, ki ga imenuje;
(c) izplačuje prihodke od prodaje na dražbi, ki pripadajo vsaki državi članici, ki ga imenuje.
2.
Uradni dražitelj vsake države članice, ki prodaja pravice na dražbi v skladu s členom 10(5), prihodke od
prodaje na dražbi prejme na določeni bančni račun uradnega dražitelja, ki ga imenuje najpozneje do 1. oktobra
2019 za prejemanje dolgovanih plačil v skladu s členom 10(5). Uradni dražitelj zagotovi, da se zadevni prihodki od
prodaje na dražbi izplačajo na račun, ki mu ga je sporočila Komisija za namene člena 10a(8) Direktive 2003/87/ES,
najpozneje 15 dni po koncu meseca, v katerem so prihodki od prodaje na dražbi nastali. Uradni dražitelj lahko pred
izplačilom odbije vse dodatne stroške posedovanja in izplačila teh prihodkov, pod pogojem, da njegova država
članica Komisijo in preostale države članice predhodno obvesti o znesku in razlogih za nastanek teh stroškov.“;
(3) odstavek 2 člena 61 se nadomesti z naslednjim:
„2.

V skladu z odstavkom 1 dražbeni sistem za vsako dražbo razglasi vsaj naslednje izide:

(a) količino pravic, ki so bile prodane na dražbi;
(b) končno ceno na dražbi v eurih;
(c) skupno količino oddanih ponudb;
(d) skupno število ponudnikov in število uspešnih ponudnikov;
(e) v primeru preklica dražbe navedbo dražb, na katere bo prenesena količina pravic;
(f) skupne prihodke, ustvarjene na dražbi;
(g) razporeditev prihodkov med države članice, kadar gre za dražbene sisteme, imenovane v skladu s členom 26(1)
ali (2).“;
(4) odstavek 3 člena 61 se nadomesti z naslednjim:
„3.
Ko dražbeni sistem v skladu z odstavkom 2(a) in (b) razglasi izide vsake dražbe, hkrati vsakega uspešnega
ponudnika, ki licitira v njegovih sistemih, obvesti o:
(a) skupni količini pravic, ki se dodelijo navedenemu ponudniku;
(b) tem, katere od njegovih izenačenih ponudb, če sploh katere, so bile naključno izbrane;
(c) dolgovanem plačilu v eurih ali v valuti države članice, ki ni članica euroobmočja, kar koli izbere ponudnik, pod
pogojem, da je klirinški sistem ali poravnalni sistem sposoben poslovati v zadevni nacionalni valuti;
(d) datumu, do katerega mora biti dolgovani znesek plačan v potrjenih sredstvih na določeni bančni račun uradnega
dražitelja.“;
(5) Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 30. oktobra 2018
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA

V Prilogi III k Uredbi (EU) št. 1031/2010 se doda naslednji del 5:
„Dražbeni sistemi, ki jih imenuje Nemčija
5

Dražbeni sistem

European Energy Exchange AG (v nadaljnjem besedilu: sistem EEX)

Pravna podlaga

Člen 30(1)

Mandat

Ne prej kot od 5. januarja 2019 za obdobje največ petih let do 4. januarja 2024,
brez poseganja v drugi pododstavek člena 30(5).

Pogoji

Dostop do dražb ni odvisen od članstva ali sodelovanja na sekundarnem trgu, ki
ga organizira sistem EEX, ali katerem koli drugem mestu trgovanja, ki ga upravlja
sistem EEX ali katera koli tretja oseba.

Obveznosti

1. V dveh mesecih po 5. januarju 2019 sistem EEX Nemčiji predloži svojo strate
gijo izstopa. Strategija izstopa ne vpliva na obveznosti, ki so za sistem EEX do
ločene v pogodbi s Komisijo in državami članicami, sklenjeni na podlagi čle
na 26, ter pravice Komisije in zadevnih držav članic na podlagi navedene
pogodbe.
2. Nemčija Komisijo uradno obvesti o vseh vsebinskih spremembah zadevnih po
godbenih razmerij s sistemom EEX, o katerih je Komisijo uradno obvestila
12. aprila 2018.“
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/8
z dne 3. januarja 2019
o izdaji dovoljenja za hidroksi analog metionina in njegove kalcijeve soli kot krmni dodatek za vse
živalske vrste
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za
uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za hidroksi analog
metionina in njegove kalcijeve soli kot krmni dodatek za uporabo pri vseh živalskih vrstah. V skladu
s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za hidroksi analog metionina in njegove kalcijeve soli kot krmni dodatek za vse
živalske vrste in njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 20. februarja 2018 (2)
ugotovila, da hidroksi analog metionina in njegove kalcijeve soli pod predlaganimi pogoji uporabe nimajo
škodljivega učinka na zdravje živali in ljudi ali na okolje.

(5)

Ugotovila je tudi, da je dodatek učinkovit vir metionina za vse živalske vrste in da bi bilo treba dodatek zaščititi
pred razgradnjo v vampu, čeprav je njegova razgradnja v vampu manjša od razgradnje DL-metionina.

(6)

Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo
o analizni metodi krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES)
št. 1831/2003.

(7)

Ocena tega dodatka je pokazala, da so pogoji za izdajo dovoljenja iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003
izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo tega dodatka, kakor je opredeljena v Prilogi k tej uredbi.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Izdaja dovoljenja
Snov iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“ in funkcionalno skupino „aminokisline, njihove soli
in analogi“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
(1) UL L 268, 18.10.2003, str. 29.
(2) EFSA Journal 2018;16(3):5198.
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 3. januarja 2019
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA

Ime
imetnika
dovoljenja

Najnižja
vsebnost
Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna
metoda

Vrsta ali kate
gorija živali

Najvišja
starost

Najvišja
vsebnost

mg/kg popolne krmne
mešanice z vsebnostjo
vlage 12 %

Druge določbe

Datum
poteka
veljavnosti
dovoljenja

SL

Identifika
cijska
številka
dodatka

Kategorija nutritivnih dodatkov. Funkcionalna skupina: aminokisline, njihove soli in analogi

3c310

—

hidroksi
analog
metionina in
njegove
kalcijeve soli

Sestava dodatka

Lastnosti aktivnih snovi
hidroksi analog metionina:
ime po IUPAC: 2-hidroksi-4-(metiltio)
butanojska kislina
št. CAS 583-91-5
kemijska formula: C5H10O3S
kalcijeva sol hidroksi analoga metio
nina:
ime po IUPAC: 2-hidroksi-4-(metiltio)
butanojska kislina, kalcijeva sol
št. CAS 4857-44-7
kemijska formula: (C5H9O3S)2Ca

—

—

—

1. Nosilci dejavnosti poslovanja s
krmo zaradi morebitnih tve
ganj za uporabnike dodatka in
premiksov pri ravnanju z njimi,
zlasti ker so jedki za kožo in
oči, določijo postopke varnega
ravnanja in organizacijske
ukrepe. Kadar navedenih tve
ganj s takimi postopki in
ukrepi ni mogoče odpraviti ali
čim bolj zmanjšati, se dodatek
in
premiksi
uporabljajo
z osebno zaščitno opremo,
vključno z zaščitnimi očali in
rokavicami.

24. januar
2029
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Pripravek hidroksi analoga metionina
in kalcijeve soli hidroksi analoga metio
nina z najnižjo vsebnostjo hidroksi
analoga metionina 88 % in najnižjo
vsebnostjo kalcija 8 %.

vse živalske
vrste

2. V navodilih za uporabo do
datka in premiksov se navedejo
pogoji skladiščenja in obstoj
nost pri toplotni obdelavi.
3. Na oznaki dodatkov in premik
sov se navede naslednje: vseb
nost hidroksi analoga metio
nina.

Analizna metoda (1)
Za določanje hidroksi analoga metio
nina v dodatku:
4.1.2019

— titrimetrija, potenciometrična titra
cija po reakciji redukcije oksidacije.

Ime
imetnika
dovoljenja

Najnižja
vsebnost
Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna
metoda

— tekočinska kromatografija visoke
ločljivosti in fotometrična detekcija
(HPLC-UV).
Za določanje količine skupnega kalcija
v krmnem dodatku:

Najvišja
starost

Druge določbe

mg/kg popolne krmne
mešanice z vsebnostjo
vlage 12 %

4. Pri označevanju posamičnih
krmil in krmnih mešanic, v ka
tere je dodatek vključen, se pri
navajanju dodatkov navedejo
naslednje informacije:

Datum
poteka
veljavnosti
dovoljenja

SL

Za določanje hidroksi analoga metio
nina v premiksih, krmnih mešanicah in
posamičnih krmilih:

Vrsta ali kate
gorija živali

Najvišja
vsebnost

4.1.2019

Identifika
cijska
številka
dodatka

— ime dodatka,
— količina dodanega hidroksi
analoga metionina.

— atomska absorpcijska spektrome
trija (AAS) (EN ISO 6869) ali

— atomska emisijska spektrometrija
z induktivno sklopljeno plazmo po
razklopu pod tlakom, ICP-AES (EN
15621).

Uradni list Evropske unije

— atomska emisijska spektrometrija
z induktivno sklopljeno plazmo
(ICP-AES) (EN 15510) ali

(1) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/9
z dne 3. januarja 2019
o izdaji dovoljenja za brezvodni betain kot krmni dodatek za živali za proizvodnjo živil, razen
kuncev
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za
uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in
postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za brezvodni betain.
V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in
dokumenti.

(3)

Navedeni zahtevek zadeva dovoljenje za brezvodni betain kot krmni dodatek za živali za proizvodnjo živil in
njegovo uvrstitev v funkcionalno skupino dodatkov „vitamini, provitamini in kemijsko natančno opredeljene
snovi s podobnim učinkom“. Nato je vložnik umaknil zahtevek za kunce.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 12. junija 2018 (2)
ugotovila, da brezvodni betain pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega učinka na zdravje živali in ljudi
ali na okolje. Ugotovila je tudi, da ima brezvodni betain prehransko vlogo in da je lahko učinkovit vir betaina pri
vseh živalskih vrstah.

(5)

Agencija je tudi ugotovila, da se pri trdni obliki lahko ustvarja prah, zato ni mogoče izključiti izpostavljenosti
z vdihavanjem. Poleg tega je navedla, da je treba brezvodni betain šteti za nevarnega zaradi vdihavanja, dražilnega
za kožo, oči in sluznice ter kot povzročitelja preobčutljivosti kože. Zato bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne
ukrepe v zvezi z ravnanjem s trdno obliko brezvodnega betaina.

(6)

Agencija je ugotovila, da tekoča oblika brezvodnega betaina vsebuje velik delež neznanega materiala, zato ni
mogoče sklepati o njeni varnosti. Zaradi tega bi bilo treba dovoliti le trdno obliko.

(7)

Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo
o analizni metodi krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES)
št. 1831/2003.

(8)

Ocena brezvodnega betain je pokazala, da so pogoji za izdajo dovoljenja iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003
izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo tega dodatka, kakor je opredeljena v Prilogi k tej uredbi.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Izdaja dovoljenja
Snov iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“ in funkcionalno skupino „vitamini, provitamini in
kemijsko natančno opredeljene snovi s podobnim učinkom“, se dovoli kot krmni dodatek v prehrani živali v skladu s
pogoji iz navedene priloge.
(1) UL L 268, 18.10.2003, str. 29.
(2) EFSA Journal 2018;16(7):5335

4.1.2019
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Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 3. januarja 2019
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA

Ime
imetnika
dovoljenja

Najnižja
vsebnost
Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis,
analizna metoda

Vrsta ali kate
gorija živali

Najvišja
starost

Najvišja
vsebnost
Druge določbe

mg aktivne snovi/kg
popolne krmne mešanice
z vsebnostjo vlage 12 %

Datum
poteka
veljavnosti
dovoljenja

SL

Identifika
cijska
številka
dodatka

Kategorija nutritivnih dodatkov. Funkcionalna skupina: vitamini, provitamini in kemijsko natančno definirane snovi s podobnimi učinki
3a921i

AB Vista
Iberia S.L.

brezvodni
betain,
proizveden
iz gensko
spremenjene
sladkorne
pese

Sestava dodatka
brezvodni betain
Lastnosti aktivne snovi
betain C5H11NO2
št. CAS: 107-43-7

Merila čistosti: najmanj 97 % (na
brezvodni osnovi).
Analizna metoda (1)
Za določanje brezvodnega betaina
(izraženega kot skupni betain)
v krmnem dodatku, premiksih in
krmnih mešanicah: metoda tekočin
ske kromatografije visoke ločljivo
sti z detektorjem lomnega količ
nika (HPLC-RI).

—

—

1. Brezvodni betain se lahko daje na
trg in uporablja kot dodatek v pri
pravku.

4. avgust
2028

2. V navodilih za uporabo dodatka in
premiksov se navedejo pogoji skla
diščenja in obstojnost pri toplotni
obdelavi.
3. Na oznaki dodatka in premiksa se
navede naslednje: „Priporočljivo, da
se ne preseže vsebnost 2 000 mg
betaina/kg popolne krmne mešanice
(z vsebnostjo vlage 12 %)“.
4. Nosilci dejavnosti poslovanja s
krmo zaradi morebitnih tveganj pri
vdihavanju, stiku s kožo ali stiku
z očmi za uporabnike dodatka in
premiksov določijo postopke var
nega ravnanja in organizacijske
ukrepe. Kadar navedenih tveganj s
takimi postopki in ukrepi ni mo
goče odpraviti ali čim bolj zmanj
šati, se dodatek in premiksi uporab
ljajo z osebno zaščitno opremo,
vključno z zaščito za dihala, zaščit
nimi očali in rokavicami.
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brezvodni betain v kristalinični
trdni obliki, pridobljen z ekstrak
cijo iz gensko spremenjene slad
korne pese KM-ØØØH71-4

živali za
proizvodnjo
živil, razen
kuncev

(1) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/10
z dne 3. januarja 2019
o izdaji dovoljenja za pripravek iz naravne mešanice ilit-montmorilonit-kaolinita kot krmni
dodatek za vse živalske vrste
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za
uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in
postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz
naravne mešanice ilit-montmorilonit-kaolinita. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili
navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Navedeni zahtevek zadeva dovoljenje za pripravek iz naravne mešanice ilit-montmorilonit-kaolinita kot krmni
dodatek za vse živalske vrste in njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenjih z dne 1. decembra 2015 (2),
5. julija 2017 (3) in 5. julija 2018 (4) navedla, da pripravek iz naravne mešanice ilit-montmorilonit-kaolinita pod
predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega učinka na zdravje živali in ljudi ali na okolje. Agencija je tudi
ugotovila, da je učinkovit kot vezivo in sredstvo proti strjevanju. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih
zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o analizni metodi krmnega dodatka v krmi,
ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena pripravka iz naravne mešanice ilit-montmorilonit-kaolinita je pokazala, da so pogoji za izdajo dovoljenja
iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor
je opredeljena v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „veziva in sredstva
proti strjevanju“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
(1)
(2)
(3)
(4)

UL L 268, 18.10.2003, str. 29.
EFSA Journal 2016;14(1):4342.
EFSA Journal 2017;15(7):4940.
EFSA Journal 2018;16(7):5387.
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 3. januarja 2019
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA

Najnižja
vsebnost
Sestava, kemijska formula, opis,
analizna metoda

Dodatek

Vrsta ali kategorija
živali

Najvišja
starost

piščanci za
pitanje in manj
pomembne vrste
perutnine za
pitanje

—

Najvišja
vsebnost

mg dodatka/kg popolne
krmne mešanice z vseb
nostjo vlage 12 %

Druge določbe

Datum poteka
veljavnosti
dovoljenja

SL

Identifika
cijska
številka
dodatka

Tehnološki dodatki: veziva
1g599

ilit-montmori Sestava dodatka
lonit-kaolinit
pripravek iz naravne mešanice ilitmontmorilonit-kaolinita z najnižjo
vsebnostjo:
— 40 % ilita

5 000

50 000

— 8 % kaolinita
Lastnosti aktivne snovi
ilit:

prašiči pitanci in
odstavljeni pujski

št. CAS 106958-53-6
K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O
montmorilonit:
št. CAS 1318-93-0
Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2]

vse druge
živalske vrste in
kategorije

—

5 000

20 000

3. Pri označevanju dodatka in premiksov,
ki ga vsebujejo, se navede naslednje:
„Dodatek ilit-montmorilonit-kaolinit je
bogat z (inertnim) železom.“

Al2(OH)4(SiO5)

4. Skupna količina različnih uporab ilitmontmorilonit-kaolinita v popolni
krmni mešanici ne presega dovoljene
mejne vrednosti za zadevno vrsto ali
kategorijo živali.

železo (strukturno) 10 % po
vprečje

5. V navodilih za uporabo se navede na
slednje:

kaolinit:
št. CAS 1318-74-7

brez azbesta

24. januar
2029
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2. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo
zaradi morebitnih tveganj, ki izhajajo iz
uporabe dodatka in premiksov, za upo
rabnike določijo postopke varnega rav
nanja in organizacijske ukrepe. Kadar
navedenih tveganj s takimi postopki in
ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj
zmanjšati, se dodatek in premiksi upo
rabljajo z osebno zaščitno opremo,
vključno z zaščito za dihala.

govedo za pitanje
in manj
pomembni
prežvekovalci za
pitanje

— 10 % montmorilonita

1. V navodilih za uporabo dodatka in pre
miksov se navedejo pogoji skladiščenja
in obstojnost pri toplotni obdelavi.

— „Preprečiti sočasno oralno uporabo
z makrolidi.“

Analizna metoda (1)
Lastnosti krmnega dodatka:
— rentgenska
skupaj z

difrakcija

(XRD)

— rentgensko fluorescenco(XRF).
L 2/15

Najnižja
vsebnost
Sestava, kemijska formula, opis,
analizna metoda

Dodatek

Vrsta ali kategorija
živali

Najvišja
starost

piščanci za
pitanje in manj
pomembne vrste
perutnine za
pitanje

—

Najvišja
vsebnost

mg dodatka/kg popolne
krmne mešanice z vseb
nostjo vlage 12 %

Druge določbe

Datum poteka
veljavnosti
dovoljenja

1g599

SL

Tehnološki dodatki: sredstva proti strjevanju
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Identifika
cijska
številka
dodatka

ilit-montmori Sestava dodatka
lonit-kaolinit
pripravek iz naravne mešanice ilitmontmorilonit-kaolinita z najnižjo
vsebnostjo:
— 40 % ilita

5 000

50 000

— 8 % kaolinita
Lastnosti aktivne snovi
ilit:

prašiči pitanci in
odstavljeni pujski

št. CAS 106958-53-6
K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O
montmorilonit:
št. CAS 1318-93-0
Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2]

vse druge
živalske vrste in
kategorije

—

5 000

20 000

3. Pri označevanju dodatka in premiksov,
ki ga vsebujejo, se navede naslednje:
„Dodatek ilit-montmorilonit-kaolinit je
bogat z (inertnim) železom.“

Al2(OH)4(SiO5)

4. Skupna količina različnih uporab ilitmontmorilonit-kaolinita v popolni
krmni mešanici ne presega dovoljene
mejne vrednosti za zadevno vrsto ali
kategorijo živali.

železo (strukturno) 10 % po
vprečje

5. V navodilih za uporabo se navede na
slednje:

kaolinit:
št. CAS 1318-74-7

brez azbesta

24. januar
2029
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2. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo
zaradi morebitnih tveganj, ki izhajajo iz
uporabe dodatka in premiksov, za upo
rabnike določijo postopke varnega rav
nanja in organizacijske ukrepe. Kadar
navedenih tveganj s takimi postopki in
ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj
zmanjšati, se dodatek in premiksi upo
rabljajo z osebno zaščitno opremo,
vključno z zaščito za dihala.

govedo za pitanje
in manj
pomembni
prežvekovalci za
pitanje

— 10 % montmorilonita

1. V navodilih za uporabo dodatka in pre
miksov se navedejo pogoji skladiščenja
in obstojnost pri toplotni obdelavi.

— „Preprečiti sočasno oralno uporabo
z makrolidi.“

Analizna metoda ( )
1

Lastnosti krmnega dodatka:
— rentgenska
skupaj z

difrakcija

(XRD)

— rentgensko fluorescenco(XRF).
(1) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/11
z dne 3. januarja 2019
o izdaji dovoljenja za pripravek iz Enterococcus faecium NCIMB 10415 kot krmnega dodatka za
svinje, sesne pujske, odstavljene pujske in prašiče pitance ter o spremembi uredb (ES) št. 252/2006,
(ES) št. 943/2005 in (ES) št. 1200/2005 (imetnik dovoljenja DSM Nutritional products Ltd., ki ga
zastopa DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za
uporabo v prehrani živali (1) ter zlasti člena 9(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in
postopke za izdajo takih dovoljenj. Člen 10 navedene uredbe določa, da se dodatki, dovoljeni v skladu
z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2), ponovno ocenijo.

(2)

Pripravek iz Enterococcus faecium NCIMB 10415 je bil v skladu z Direktivo 70/524/EGS dovoljen brez časovne
omejitve kot krmni dodatek za pujske z Uredbo Komisije (ES) št. 252/2006 (3), za prašiče pitance z Uredbo
Komisije (ES) št. 943/2005 (4) in za svinje z Uredbo Komisije (ES) št. 1200/2005 (5). V skladu s členom 10(1)
Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil navedeni pripravek naknadno vpisan v register krmnih dodatkov kot obstoječi
proizvod.

(3)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bil predložen
zahtevek za ponovno oceno pripravka iz Enterococcus faecium NCIMB 10415 kot krmnega dodatka za svinje,
odstavljene pujske, sesne pujske ter prašiče pitance. Vložnik je zahteval, da se dodatek uvrsti v kategorijo
dodatkov „zootehnični dodatki“. Navedenemu zahtevku so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz
člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenjih z dne 17. junija 2015 (6) in
21. februarja 2018 (7) ugotovila, da pripravek iz Enterococcus faecium NCIMB 10415 pod predlaganimi pogoji
uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje. Agencija je menila, da lahko dodatek
izboljša parametre učinkovitosti pri sesnih pujskih, odstavljenih pujskih, prašičih pitancih in svinjah. Agencija
meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo
o analizni metodi dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES)
št. 1831/2003.

(5)

Ocena pripravka iz Enterococcus faecium NCIMB 10415 je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe
(ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno
v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Zato je treba uredbe (ES) št. 252/2006, (ES) št. 943/2005 in (ES) št. 1200/2005 ustrezno spremeniti.

(1) UL L 268, 18.10.2003, str. 29.
(2) Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L 270, 14.12.1970, str. 1).
(3) Uredba Komisije (ES) št. 252/2006 z dne 14. februarja 2006 o trajnih dovoljenjih za nekatere dodatke v krmi in začasnih dovoljenjih za
nove uporabe nekaterih že dovoljenih dodatkov v krmi (UL L 44, 15.2.2006, str. 3).
(4) Uredba Komisije (ES) št. 943/2005 z dne 21. junija 2005 o trajnem dovoljenju nekaterih dodatkov v krmi (UL L 159, 22.6.2005, str. 6).
5
( ) Uredba Komisije (ES) št. 1200/2005 z dne 26. julija 2005 o trajnem dovoljenju za nekatere dodatke v krmi in začasnem dovoljenju za
novo uporabo že dovoljenih dodatkov v krmi (UL L 195, 27.7.2005, str. 6).
(6) EFSA Journal 2015;13(7): 4158.
(7) EFSA Journal 2018;16(3): 5201.
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(7)

Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi morali takoj začeti veljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja, je
primerno omogočiti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih
zahtev, nastalih zaradi dovoljenja.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Izdaja dovoljenja
Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „stabilizatorji
mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2
Sprememba Uredbe (ES) št. 252/2006
Uredba (ES) št. 252/2006 se spremeni:
(1) člen 1 se črta;
(2) Priloga I se črta.

Člen 3
Sprememba Uredbe (ES) št. 943/2005
Uredba (ES) št. 943/2005 se spremeni:
(1) člen 1 se črta;
(2) Priloga I se črta.

Člen 4
Sprememba Uredbe (ES) št. 1200/2005
V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1200/2005 se črta vnos E 1705 za Enterococcus faecium NCIMB 10415.

Člen 5
Prehodni ukrepi
Pripravek iz Priloge in krma, ki vsebuje navedeni pripravek, proizvedena in označena pred 24. julijem 2019 po pravilih,
ki se uporabljajo pred 24. januarjem 2019, se lahko še naprej dajeta na trg in uporabljata do porabe obstoječih zalog.

Člen 6
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

4.1.2019
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 3. januarja 2019
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA

Najnižja
vsebnost
Ime imetnika
dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis,
analizna metoda

Vrsta ali kategorija
živali

Najvišja
starost

Najvišja
vsebnost

CFU/kg popolne krmne
mešanice z vsebnostjo
vlage 12 %

Druge določbe

Datum
poteka
veljavnosti
dovoljenja

SL

Identifika
cijska
številka
dodatka

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore.
4b1705

Enterococcus
faecium

Sestava dodatka

svinje

Pripravek iz Enterococcus faecium

NCIMB 10415

sesni pujski

NCIMB 10415 vsebuje najmanj:
— prevlečena oblika (s šelakom):
2 × 1010 CFU/g dodatka ali
— druge prevlečene oblike:
1 × 1010 CFU/g dodatka ali
— granulirana, neprevlečena ob
lika:
3,5 × 1010 CFU/g dodatek.
Lastnosti aktivne snovi
Žive celice Enterococcus faecium
NCIMB 10415.
Analizna metoda (1)
Za štetje: metoda razmaza na plo
šči z uporabo žolčnega eskulin
azidnega agarja (EN 15788).

odstavljeni pujski
prašiči pitanci

—

7 × 108

—

1 × 109

—

3,5 × 108

—

1. V navodilih za uporabo do
datka in premiksov se nave
dejo pogoji skladiščenja in ob
stojnost pri toplotni obdelavi.

24. januar
2029

2. Dodatek se uporablja za breje
in doječe svinje ter istočasno
za sesne pujske.
3. Za uporabo pri odstavljenih
pujskih do približno 35 kg.
4. Nosilci dejavnosti poslovanja
s krmo zaradi morebitnih tve
ganj, ki izhajajo iz uporabe
dodatka in premiksov, za upo
rabnike določijo postopke
varnega ravnanja in organiza
cijske ukrepe. Kadar navede
nih tveganj s takimi postopki
in ukrepi ni mogoče odpraviti
ali čim bolj zmanjšati, se do
datek in premiksi uporabljajo
z osebno zaščitno opremo.

Uradni list Evropske unije

DSM
Nutritional
products Ltd.,
ki ga zastopa
DSM
Nutritional
Products Sp.
z.o.o.

Za identifikacijo: gelska elektrofo
reza v utripajočem polju (PFGE).
(1) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija Evropske unije za krmne dodatke: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/12
z dne 3. januarja 2019
o izdaji dovoljenja za L-arginin kot krmni dodatek za vse živalske vrste
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za
uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in
postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 sta bila vložena zahtevka za izdajo dovoljenja za L-arginin, ki ga
proizvaja Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P oz. Escherichia coli NITE BP-02186, kot krmni dodatek za
uporabo v krmi in vodi za pitje za vse živalske vrste. Navedenima zahtevkoma so bili priloženi zahtevani podatki
in dokumenti iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

Zahtevka zadevata dovoljenje za L-arginin, ki ga proizvaja Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P, kot krmni
dodatek za vse živalske vrste in njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“ ter L-arginin, ki ga
proizvaja Escherichia coli NITE BP-02186, kot krmni dodatek za vse živalske vrste in njegovo uvrstitev v kategorijo
dodatkov „nutritivni dodatki“ in funkcionalno skupino „aminokisline, njihove soli in analogi“ ter v kategorijo
dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenjih z dne 18. aprila 2018 (2)
in 19. aprila 2018 (3) ugotovila, da L-arginin, ki ga proizvaja Escherichia coli NITE BP-02186 oz. Corynebacterium
glutamicum KCCM 10741P, pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega učinka na zdravje živali in
potrošnikov ali na okolje ter da ne bo varnostnih tveganj za uporabnike, če bodo sprejeti ustrezni zaščitni ukrepi.

(5)

Agencija je prav tako ugotovila, da je dodatek učinkovit vir aminokisline arginin za vse živalske vrste in da bi bilo
treba L-arginin kot dodatek zaščititi pred razgradnjo v vampu, da bi bil lahko v celoti učinkovit pri prežveko
valcih. Agencija je v mnenjih izrazila zaskrbljenost glede morebitnega prehranskega neravnotežja, kadar se
L-arginin daje kot aminokislina prek vode za pitje. Kljub temu ni predlagala najvišje vsebnosti L-arginina. Poleg
tega priporoča dodajanje L-arginina v ustreznih količinah. Tako je v primeru dodajanja L-arginina kot
aminokisline prek vode za pitje primerno opozoriti uporabnika, naj upošteva prehransko oskrbo z vsemi
esencialnimi in pogojno esencialnimi aminokislinami.

(6)

Kar zadeva uporabo kot aromatična snov, je Agencija navedla, da kadar se uporablja v priporočenem odmerku, ni
potrebno dodatno dokazovanje učinkovitosti. Uporaba L-arginina kot aromatične snovi v vodi za pitje ni
dovoljena. Kadar se L-arginin uporablja v priporočenem odmerku kot aromatična snov, ni verjetno, da bi vzbujal
zaskrbljenost glede prehranske oskrbe z vsemi esencialnimi in pogojno esencialnimi aminokislinami.

(7)

Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročili
o analizni metodi krmnega dodatka v krmi, ki ju je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES)
št. 1831/2003.

(8)

Ocena L-arginina je pokazala, da so pogoji za izdajo dovoljenja iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni.
Zato bi bilo treba dovoliti uporabo tega dodatka, kakor je opredeljena v Prilogi k tej uredbi.

(9)

Dejstvo, da uporaba L-arginina kot aromatične snovi v vodi za pitje ni dovoljena, ne izključuje njegove uporabe
v krmnih mešanicah, ki se dajejo prek vode.

(1) UL L 268, 18.10.2003, str. 29.
(2) EFSA Journal 2018;16(5):5276
(3) EFSA Journal 2018;16(5):5277
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Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Izdaja dovoljenja
1.
Snovi L-arginin, ki ga proizvaja Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P, in L-arginin, ki ga proizvaja Escherichia
coli NITE BP-02186, iz Priloge, ki spadata v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“ in funkcionalno skupino
„aminokisline, njihove soli in analogi“, se dovolita kot krmni dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene
priloge.
2.
Snov L-arginin, ki ga proizvaja Escherichia coli NITE BP-02186, iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov
„senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s
pogoji iz navedene priloge.
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 3. januarja 2019
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA

Ime
imetnika
dovoljenja

Najnižja
vsebnost
Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna
metoda

Vrsta ali kate
gorija živali

Najvišja
starost

Najvišja
vsebnost

mg/kg popolne krmne
mešanice z vsebnostjo
vlage 12 %

Druge določbe

Datum
poteka
veljavnosti
dovoljenja
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Identifika
cijska
številka
dodatka

Kategorija nutritivnih dodatkov. Funkcionalna skupina: aminokisline, njihove soli in analogi.

3c363

—

L-arginin

Sestava dodatka
prah z najnižjo vsebnostjo L-arginina
98 % (na osnovi suhe snovi) in najvišjo
vsebnostjo 1,5 % vode

L-arginin ((S)-2-amino-5-gvanidinopen
tanojska kislina), ki se proizvaja s fer
mentacijo z Escherichia coli NITE BP02186
kemijska formula: C6H14N4O2
št. CAS: 74-79-3
Analizna metoda (1)
Za določanje L-arginina v krmnem do
datku:
— „monografija o L-argininu“ iz Food
Chemical Codex.

1. L-arginin se lahko daje na trg
in uporablja kot dodatek v pri
pravku.
2. Dodatek se lahko uporablja
tudi prek vode za pitje.
3. V navodilih za uporabo do
datka in premiksa se navedejo
pogoji skladiščenja, obstojnost
pri toplotni obdelavi in obstoj
nost v vodi za pitje.
4. Na oznaki dodatka se navede
vsebnost vlage.

24. januar
2029

Uradni list Evropske unije

Lastnosti aktivne snovi

vse živalske
vrste

5. Na oznaki dodatkov in premik
sov se navede naslednje: „Pri
dodajanju L-arginina, zlasti
prek vode za pitje, je treba
upoštevati vse esencialne in
pogojno esencialne aminoki
sline, da se prepreči neravno
težje.“

Za določanje arginina v krmnem do
datku in vodi:
— ionska kromatografija z derivatiza
cijo po koloni in fotometrično de
tekcijo (IEC-VIS).
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Ime
imetnika
dovoljenja

Najnižja
vsebnost
Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna
metoda

Vrsta ali kate
gorija živali

Za določanje količine arginina v pre
miksih, krmnih mešanicah in posamič
nih krmilih:

Sestava dodatka
prah z najnižjo vsebnostjo L-arginina
98 % (na osnovi suhe snovi) in najvišjo
vsebnostjo 0,5 % vode
Lastnosti aktivne snovi
L-arginin ((S)-2-amino-5-gvanidinopen
tanojska kislina), ki se proizvaja s fer
mentacijo s Corynebacterium glutamicum
KCCM10741P
kemijska formula: C6H14N4O2
št. CAS: 74-79-3
Analizna metoda (1)
Za določanje L-arginina v krmnem do
datku:

1. L-arginin se lahko daje na trg
in uporablja kot dodatek v pri
pravku.
2. Dodatek se lahko uporablja
tudi prek vode za pitje.

24. januar
2029

3. V navodilih za uporabo do
datka in premiksa se navedejo
pogoji skladiščenja, obstojnost
pri toplotni obdelavi in obstoj
nost v vodi za pitje.
4. Na oznaki dodatkov in premik
sov se navede naslednje: „Pri
dodajanju L-arginina, zlasti
prek vode za pitje, je treba
upoštevati vse esencialne in
pogojno esencialne aminoki
sline, da se prepreči neravno
težje.“
4.1.2019

— „monografija o L-argininu“ iz Food
Chemical Codex.

vse živalske
vrste

Uradni list Evropske unije

L-arginin

Druge določbe

SL

—

mg/kg popolne krmne
mešanice z vsebnostjo
vlage 12 %

Datum
poteka
veljavnosti
dovoljenja

6. Nosilci dejavnosti poslovanja s
krmo zaradi morebitnih tve
ganj pri vdihavanju za uporab
nike dodatka in premiksov
določijo postopke varnega rav
nanja in organizacijske ukrepe.
Kadar navedenih tveganj s ta
kimi postopki in ukrepi ni mo
goče odpraviti ali čim bolj
zmanjšati, se dodatek in pre
miksi uporabljajo z osebno za
ščitno opremo, vključno z za
ščito za dihala.

— ionska kromatografija z derivatiza
cijo po koloni in fotometrično de
tekcijo (IEC-VIS) – Uredba Komisije
(ES) št. 152/2009.

3c362

Najvišja
starost

Najvišja
vsebnost
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Identifika
cijska
številka
dodatka

Ime
imetnika
dovoljenja

Najnižja
vsebnost
Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna
metoda

Vrsta ali kate
gorija živali

Najvišja
starost

Najvišja
vsebnost

mg/kg popolne krmne
mešanice z vsebnostjo
vlage 12 %

Druge določbe

Datum
poteka
veljavnosti
dovoljenja

— ionska kromatografija z derivatiza
cijo po koloni in fotometrično de
tekcijo (IEC-VIS).
Za določanje količine arginina v pre
miksih, krmnih mešanicah in posamič
nih krmilih:

Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi.

3c363

—

L-arginin

Sestava dodatka
prah z najnižjo vsebnostjo L-arginina
98 % (na osnovi suhe snovi) in najvišjo
vsebnostjo 1,5 % vode
Lastnosti aktivne snovi
L-arginin ((S)-2-amino-5-gvanidinopen
tanojska kislina), ki se proizvaja s fer
mentacijo z
— Escherichia coli NITE BP-02186
kemijska formula: C6H14N4O2

vse živalske
vrste

—

—

—

1. L-arginin se lahko daje na trg
in uporablja kot dodatek v pri
pravku.

24. januar
2029
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— ionska kromatografija z derivatiza
cijo po koloni in fotometrično de
tekcijo (IEC-VIS) – Uredba Komisije
(ES) št. 152/2009.

SL

5. Nosilci dejavnosti poslovanja s
krmo zaradi morebitnih tve
ganj pri vdihavanju za uporab
nike dodatka in premiksov
določijo postopke varnega rav
nanja in organizacijske ukrepe.
Kadar navedenih tveganj s ta
kimi postopki in ukrepi ni mo
goče odpraviti ali čim bolj
zmanjšati, se dodatek in pre
miksi uporabljajo z osebno za
ščitno opremo, vključno z za
ščito za dihala.

Za določanje arginina v krmnem do
datku in vodi:

4.1.2019

Identifika
cijska
številka
dodatka

2. Dodatek se vključi v krmo
v obliki premiksa.
3. V navodilih za uporabo do
datka in premiksov se navedejo
pogoji skladiščenja in obstoj
nost pri toplotni obdelavi.
4. Na oznaki dodatka se navede
vsebnost vlage.

št. CAS 74-79-3
št. FLAVIS 17.003
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Ime
imetnika
dovoljenja

Najnižja
vsebnost
Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna
metoda

Za določanje L-arginina v krmnem do
datku:
— „monografija o L-argininu“ iz Food
Chemical Codex.
Za določanje količine arginina v krm
nem dodatku:

Za določanje količine arginina v pre
miksih, krmnih mešanicah in posamič
nih krmilih:
— ionska kromatografija z derivatiza
cijo po koloni in fotometrično de
tekcijo (IEC-VIS) – Uredba Komisije
(ES) št. 152/2009.

Druge določbe

mg/kg popolne krmne
mešanice z vsebnostjo
vlage 12 %

5. Na oznaki dodatka in premik
sov se navede naslednje:

Datum
poteka
veljavnosti
dovoljenja

„Najvišja priporočena vsebnost
aktivne snovi v popolni krmni
mešanici z vsebnostjo vlage
12 %: 25 mg/kg.“
6. Nosilci dejavnosti poslovanja s
krmo zaradi morebitnih tve
ganj pri vdihavanju za uporab
nike dodatka in premiksov
določijo postopke varnega rav
nanja in organizacijske ukrepe.
Kadar navedenih tveganj s ta
kimi postopki in ukrepi ni mo
goče odpraviti ali čim bolj
zmanjšati, se dodatek in pre
miksi uporabljajo z osebno za
ščitno opremo, vključno z za
ščito za dihala.
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— ionska kromatografija z derivatiza
cijo po koloni in fotometrično de
tekcijo (IEC-VIS).

Najvišja
starost

SL

Analizna metoda (1)

Vrsta ali kate
gorija živali

Najvišja
vsebnost

L 2/26

Identifika
cijska
številka
dodatka

(1) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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