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EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 162/2003,
30. jaanuar 2003,
söödalisandite lubamise kohta
(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(3)

Söötade teaduskomitee on andnud soodsa hinnangu selle
kohta, et käesoleva määruse lisas sätestatud tingimustel
kasutamise korral mõjub koktsidiostaatikumipreparaat
loomakasvatustoodangule soodsalt.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
alalise toiduahela ja loomade tervishoiu komitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi
70/524/EMÜ söödalisandite kohta, (1) viimati muudetud
nõukogu määrusega nr 1756/2002, (2) eriti selle artiklit 9,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Direktiivi 70/524/EMÜ artikli 2 punkti aaa kohaselt
tuleb koktsidiostaatikumide ringlusse laskmise lubamiseks määrata nende ringlusse laskmise eest vastutav isik.
Selliseid lubasid võib anda 10 aastaks, juhul kui kõik
kõnealuse direktiivi artiklis 3a sätestatud tingimused on
täidetud.
Käesoleva määruse lisas kirjeldatud koktsidiostaatikumipreparaadi kohta esitatud loataotluse hinnang näitab, et
direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a osutatud tingimused
on täidetud. Seepärast võib koktsidiostaatikumipreparaati
lubada ning selle võib lisada kõnealuse direktiivi artikli 9t punktis b osutatud lubatud söödalisandite loetelu I
peatükki.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Koktsidiostaatikumide ja muude raviainete rühma kuuluvat
käesoleva määruse lisas loetletud lisandit lubatakse kasutada
loomasöötades söödalisandina lisas ettenähtud tingimustel.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 30. jaanuar 2003
Komisjoni nimel
komisjoni liige
David BYRNE

(1) EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1.
(2) EÜT L 265, 3.10.2002, lk 1.
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Söödalisandi ringlusse
laskmise eest vastutava
isiku nimi ja
registreerimisnumber

Söödalisand
(kaubanimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või

Vanuse ülempiir

Toimeaine kogus mg-des
täissööda kilogrammi
kohta
Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

1

1

Muud
sätted

Loa kehtivusaja
lõpp

—

20.1.2013

ET

Söödalisandi
registreerimisnumber

Koktsidiostaatikumid ja muud raviained
E771

Janssen Animal
Health BVBA

Söödalisandi koostis:
Diklasuriil: 0,5 g/100 g
Sojajahu: 99,25 g/100 g
Polüvinüülpürrolidoon K 30: 0,2 g/
100 g
Naatriumhüdroksiid: 0,0 538 g/
100 g

Diklasuriil 0,2 g/100 g
(Clinacox 0,2 % Premix)

Diklasuriil: 0,2 g/100 g
Sojajahu: 39,7 g/100 g
Polüvinüülpürrolidoon
K
30:
0,08 g/100 g
Naatriumhüdroksiid:
0,0215 g/
100 g
Nisu peenkliid: 60 g/100 g

Munakanad (noorlinnud)

16 nädalat

Euroopa Liidu Teataja

Diklasuriil 0,5 g/100 g
(Clinacox 0,5 % Premix)

Toimeaine:
Diklasuriil, C17H9Cl3N4O2
(±)
4-klorofenüül[2,6-dikloro-4(2,3,4,5-tetrahüdro-3,5-diokso-1,2,4triasiin-2-üül)fenüül]-atsetonitriil
CASi number: 101831-37-2
Seotud lisandid:
laguprodukt (R064318): 0,2 %
muud seotud lisandid (RO66891,
RO66896, (RO68610, RO70156,
RO68584, RO70016): 0,5 % diferentseeritult
Lisandeid kokku: 1,5 %
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