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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1414 VAN DE COMMISSIE
van 20 augustus 2015
houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 136/2012 tot verlening van een
vergunning voor natriumwaterstofsulfaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor
gezelschapsdieren en andere niet-voedselproducerende dieren
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende
toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunnings
gronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Het gebruik van natriumwaterstofsulfaat was bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 136/2012 van de Commissie (2)
voor een periode van tien jaar toegestaan voor gezelschapsdieren en andere niet-voedselproducerende dieren.

(3)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor een wijziging van de
gebruiksvoorwaarden ingediend. De krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste
gegevens en documenten waren bij de aanvraag gevoegd.

(4)

De aanvraag betreft een wijziging van de gebruiksvoorwaarden voor gezelschapsdieren en andere niet-voedselpro
ducerende dieren met het verzoek om wijziging van het gehalte van het toevoegingsmiddel in het volledige
diervoeder.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft in haar advies van 22 mei 2014 (3) geconcludeerd dat, onder
de voorgestelde gebruiksvoorwaarden, het eerder vastgestelde gehalte van natriumwaterstofsulfaat als zuurtere
gelaar en als aromatische stof op basis van nieuw ontvangen gegevens moet worden gewijzigd.

(6)

Om het gebruik van natriumwaterstofsulfaat onder de voorgestelde nieuwe voorwaarden toe te laten, dient
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 136/2012 te worden gewijzigd.

(7)

Uit de beoordeling van natriumwaterstofsulfaat blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003
vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van dit preparaat zoals
omschreven in de bijlagen bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(8)

Aangezien er geen veiligheidsredenen zijn die de onmiddellijke toepassing van de wijzigingen van de vergunnings
voorwaarden vereisen, moet een overgangsperiode worden vastgesteld om de belanghebbende partijen in staat te
stellen zich voor te bereiden om aan de nieuwe eisen van de vergunning te voldoen.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 136/2012 wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze verordening.
(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 136/2012 van de Commissie van 16 februari 2012 tot verlening van een vergunning voor natriumwa
terstofsulfaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gezelschapsdieren en andere niet-voedselproducerende dieren (PB L 46 van
17.2.2012, blz. 33).
(3) EFSA Journal 2014;12(6):3731.
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Artikel 2
Bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 136/2012 wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening.
Artikel 3
De in de bijlage beschreven stof en diervoeders die deze stof bevatten, die vóór 10 september 2017 zijn geproduceerd en
geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 10 september 2015 van toepassing waren, mogen verder in de
handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de bestaande voorraden zijn uitgeput.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 augustus 2015.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE I
„BIJLAGE I

Naam van de
vergunning
houder

Toevoe
gings
middel

Minimum
gehalte
Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Diersoort of
-categorie

Maximum
leeftijd

Maximum
gehalte

mg/kg volledig diervoeder
met een vochtgehalte
van 12 %

Overige bepalingen

Einde van de
vergunningspe
riode

NL

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

Categorie technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: zuurteregelaars
1j514ii

—

Natrium
waterstof
sulfaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

—

—

4 000

20 000

Geproduceerd door chemische syn
these
Analysemethode (1)
Bepaling van natriumwaterstofsulfaat
in toevoegingsmiddelen voor diervoe
ding: titrimetrische methode gebaseerd
op de bepaling van het totaalgehalte
oplosbaar zuur in natriumwaterstofsul
faat tegen een standaardnatriumhydro
xideoplossing.

Nertsen

10 000

1. In de gebruiksaanwijzing
voor het toevoegingsmiddel
en het voormengsel de op
slagtemperatuur, de houd
baarheid en de stabiliteit bij
verwerking tot pellets ver
melden.
2. Voor de veiligheid: ge
bruik van ademhalingsbe
scherming, oogbescherming
en handschoenen tijdens
hantering.
3. Het totaalgehalte van na
triumwaterstofsulfaat mag
niet meer bedragen dan het
voor elke betrokken soort
vastgestelde maximumge
halte in het volledige dier
voeder.
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Gezelschaps
dieren
en an
Natriumwaterstofsulfaat: ≥ 95,2 %
dere nietvoedselprodu
Karakterisering van de werkzame stof
cerende dieren
Natriumwaterstofsulfaat CAS-nr. 7681met uitzonde
38-1
ring van kat
NaHSO4
ten en nertsen
Na 19,15 %
Katten
SO4 80,01 %

(1) Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het referentielaboratorium: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports”
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BIJLAGE II
„BIJLAGE II

Naam van de
vergunning
houder

Toevoe
gings
middel

Minimum
gehalte
Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Diersoort of
-categorie

Maximum
leeftijd

Maximum
gehalte

mg/kg volledig diervoeder
met een vochtgehalte
van 12 %

Overige bepalingen

Einde van de
vergunningspe
riode

NL

Identificatie
nummer van
het toevoe
gingsmiddel

Categorie: sensoriële toevoegingsmiddelen. Functionele groep: aromatische stoffen
1j514ii

—

Natrium
waterstof
sulfaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

—

—

4 000

20 000

Geproduceerd door chemische syn
these
Analysemethode (1)
Bepaling van natriumwaterstofsulfaat
in toevoegingsmiddelen voor diervoe
ding: titrimetrische methode gebaseerd
op de bepaling van het totaalgehalte
oplosbaar zuur in natriumwaterstofsul
faat tegen een standaardnatriumhydro
xideoplossing.

Nertsen

10 000

1. In de gebruiksaanwijzing
voor het toevoegingsmiddel
en het voormengsel de op
slagtemperatuur, de houd
baarheid en de stabiliteit bij
verwerking tot pellets ver
melden.
2. Voor de veiligheid: ge
bruik van ademhalingsbe
scherming, oogbescherming
en handschoenen tijdens
hantering.
3. Het totaalgehalte van na
triumwaterstofsulfaat mag
niet meer bedragen dan het
voor elke betrokken soort
vastgestelde maximumge
halte in het volledige dier
voeder.
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Gezelschaps
dieren
en an
Natriumwaterstofsulfaat: ≥ 95,2 %
dere nietvoedselprodu
Karakterisering van de werkzame stof
cerende dieren
Natriumwaterstofsulfaat CAS-nr. 7681met uitzonde
38-1
ring van kat
NaHSO4
ten en nertsen
Na 19,15 %
Katten
SO4 80,01 %

(1) Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het referentielaboratorium: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports”
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