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EUROOPA LIIDU TEATAJA
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 676/2003,
14. aprill 2003,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1334/2001 uute söödalisandite ajutise lubamise kohta
(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(4)

Kõnealuse söödalisandi ringlusse suunamise eest vastutav
isik on esitanud uusi andmeid, et saada heakskiit lisandi
kõrgemale lubatud kontsentratsioonile söödas.

(5)

Söötade teaduskomitee on andnud soodsa hinnangu selle
söödalisandi kahjutuse kohta uutel kasutustingimustel.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1334/2001 vastavalt
muuta.

(7)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas
toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse söödalisandeid käsitlevat nõukogu 23. novembri
1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ (1) (viimati muudetud
komisjoni määrusega (EÜ) nr 1756/2002 (2)), eeskätt selle
artikleid 3 ja 9r,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni 2. juuli 2001. aasta määrusega (EÜ)
nr 1334/2001 teatavate söödalisandite ajutise lubamise
kohta (3) on ajutiselt lubatud kasutada söödalisandina
kaaliumdiformiaati kõnealuses määruses sätestatud tingimustel.

(2)

Direktiiviga 70/524/EMÜ nähakse ette, et kasvustimulaatorite lubamiseks on vajalik määrata nende ringlusse
suunamise eest vastutav isik.

(3)

Komisjonile on teatatud, et kaaliumdiformiaadi ringlusse
suunamise eest vastutav isik on vahetunud ja selleks on
nüüd BASF Aktiengesellschaft.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1334/2001 lisa asendatakse käesoleva
määruse lisaga.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 14. aprill 2003
Komisjoni nimel
komisjoni liige
David BYRNE
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LISA

“LISA

Söödalisandi ringlusse
laskmise eest vastutava isiku
nimi ja registreerimisnumber

Söödalisand
(kaubanimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Loa
kehtivusaja
lõpp

Loomaliik või
-kategooria

Vanuse
ülempiir

Põrsad
(võõrutatud)

2 kuud

6 000

18 000

30.6.2005

Nuumsead

–

6 000

30.6.2005”

Muud sätted
Toimeaine kogus mg-des
täissööda kilogrammi kohta

ET

Söödalisandi
registreerimisnumber

Kasvustimulaatorid
1

BASF Aktiengesellschaft
α
DE RP 1 31401

Kaaliumdiformiaat
(FormiTM LHS)

Kaaliumdiformiaat,
tahke, väh.
98 %

Euroopa Liidu Teataja

Söödalisandi koostis:
Kaaliumdiformiaat, tahke, väh.
98 %
Silikaat, maks. 1,5 %
Vesi maks. 0,5 %
Toimeaine:
Tahke kaaliumdiformiaat
KH(COOH)2, CASi nr 2064205-1
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