
A BIZOTTSÁG 884/2010/EU RENDELETE 

(2010. október 7.) 

az 1464/2004/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába 
tartozó „Monteban” takarmány-adalékanyag várakozási ideje tekintetében történő módosításáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról 
szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 13. cikke 
(3) bekezdésére, 

mivel: 

(1) Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok 
takarmányokban történő felhasználásának engedélyezé
séről, az engedélyek megadásának indokairól és a vonat
kozó eljárásokról. 

(2) Az 1831/2003/EK rendelet lehetővé teszi, hogy az 
adalékanyagok engedélyét az engedély jogosultjának kéré
sére és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továb
biakban: Hatóság) véleményét követően módosítsák. 

(3) A narazin termék (Monteban) használatát 10 évre enge
délyezte a brojlercsirkék esetében a kokcidiosztatikumok 
és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó 
„Monteban” adalékanyag takarmányokban való felhaszná
lásának tíz évre történő engedélyezéséről szóló, 2004. 
augusztus 17-i 1464/2004/EK bizottsági rendelet ( 2 ). 

(4) Az engedély jogosultja az engedély módosítására irányuló 
kérelmet nyújtott be az adalékanyag vágás előtti várako
zási idejének 1 napról 0 napra történő csökkentésére. Az 
engedély jogosultja benyújtotta a kérelme alátámasztása 
szempontjából fontos adatokat. 

(5) A Hatóság 2010. március 10-i véleményében megálla
pította, hogy az ajánlott maximális adagolás mellett, és 
a várakozási idő alkalmazása nélkül a Monteban haszná
lata a brojlercsirkék esetében biztonságosnak minősül a 
fogyasztókra nézve, és ezért a várakozási idő 1 napról 0 
napra történő csökkentésére irányuló kérelmet el lehet 
fogadni ( 3 ). 

(6) Az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt feltételek 
teljesülnek. 

(7) Az 1464/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően 
módosítani kell. 

(8) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban 
vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó 
Bizottság véleményével, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Az 1464/2004/EK rendelet mellékletében található táblázat 
„Egyéb előírások” címet viselő kilencedik oszlopában szereplő 
„A vágás előtt legalább 1 napig tilos alkalmazni.” mondatot el 
kell hagyni. 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő huszadik napon lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2010. október 7-én. 

a Bizottság részéről 
az elnök 

José Manuel BARROSO

HU L 265/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.8. 
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