INFORMACJA ZASTĘPCY GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII NA TEMAT
STATUSU DODATKÓW PASZOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WE WSPÓLNOTOWYM
REJESTRZE DODATKÓW PASZOWYCH

Mając na względzie fakt, iż w dniu 8 listopada 2010 roku upłynął termin składania
zgodnie z art. 10 Rozporządzenia (WE) Nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, wniosków o ponowną ocenę
dodatków

paszowych

znajdujących

się

we

Wspólnotowym

Rejestrze

Dodatków

Paszowych, uprzejmie informuję, co następuje.
Jak wynika z danych przekazanych przez przedstawiciela Komisji Europejskiej
podczas ostatniego posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia
Zwierząt Sekcja: Żywienie Zwierząt, które odbyło się w Brukseli w dniach 18-19 listopada
2010 roku, w chwili obecnej we Wspólnotowym Rejestrze znajduje się 2815 dodatków
paszowych, które podlegają procedurze re-autoryzacji. W terminie do 8 listopada 2010
roku do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności wpłynęły wnioski dotyczące
941 dodatków paszowych, co stanowi ok. 34% wszystkich dodatków objętych procedurą
ponownej oceny.
Zgodnie z art. 10 (5) Rozporządzenia 1831/2003 „w przypadku, gdy wniosek nie
został złożony w określonym terminie, zostaje przyjęte rozporządzenie wymagające, aby
dany dodatek paszowy został wycofany z rynku. Środek taki może przewidywać termin, w
którym mogą być wykorzystane istniejące zapasy produktu”.
W związku z powyższym przedstawiciel Komisji Europejskiej poinformował, że w
najbliższym czasie Wspólnotowy Rejestr Dodatków Paszowych ulegnie poważnym
zmianom, a wymienione w nim dodatki paszowe mogą być stosowane w żywieniu zwierząt
do czasu wydania stosowanego aktu prawnego zakazującego wprowadzania do obrotu.
Mając na względzie umożliwienie dostępu do najnowszej wersji Wspólnotowego
Rejestru Dodatków Paszowych uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Głównego
Inspektoratu Weterynarii w dziale Pasze, Farmacja, Utylizacja → Pasze → Dodatki
Paszowe został umieszczony link do strony internetowej Komisji Europejskiej, na której
powyższy rejestr jest aktualizowany na bieżąco.
Dodatkowo uprzejmie informuję, że w w/w dziale Pasze, Farmacja, Utylizacja →
Pasze utworzono nową zakładkę „Materiały Paszowe”, gdzie tymczasowo została
umieszczona angielskojęzyczna wersja projektu znowelizowanego Katalogu Materiałów
Paszowych. Przetłumaczony na język polski dokument znajdzie się tam niezwłocznie po
jego otrzymaniu od Komisji Europejskiej.

G ł ó wn y I n s p e k to r a t W e t e r y n a r ii , u l. W s p ó ln a 3 0 , 0 0 - 9 3 0 W a r s z a w a
tel.: (0-22) 623-20-88, fax.: (0-22) 623-14-08, e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, www.wetgiw.gov.pl

