DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r.
Poz. 726
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 19 czerwca 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych2)
Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.3)) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie mieszanek paszowych
dietetycznych (Dz. U. Nr 71, poz. 479 oraz z 2008 r. Nr 119, poz. 768 i Nr 225, poz. 1496) w załączniku po pozycji „Wspomaganie funkcji skóry w przypadku jej stanów zapalnych i nadmiernego wypadania sierści” dodaje się pozycję „Wspomaganie metabolizmu stawów w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów” w brzmieniu:

Przeznaczenie

1
Wspomaganie
metabolizmu stawów
w przypadku choroby
zwyrodnieniowej
stawów

Gatunek
lub
Istotne właściwości pokarmowe
kategoria
zwierząt
2
Minimalna zawartość w suchej Psy
masie kwasów tłuszczowych
omega-3 ogółem 3,3% i kwasu
eikozapentaenowego (EPA)
0,38%.
Odpowiedni poziom witaminy E

3

Dodatkowe
wymagania,
jakie powinno
spełniać
oznakowanie

Zalecenia, zgodnie z którymi
mają być stosowane

4

5

– kwasy
tłuszczowe
omega-3
ogółem,
– EPA ogółem,
– witamina E
ogółem

Zalecany czas stosowania:
– wstępnie do 3 miesięcy,
– wskazanie na opakowaniu,
pojemniku lub etykiecie:
„Przed użyciem lub przed
przedłużeniem okresu
stosowania zaleca się
konsultację z lekarzem
weterynarii.”

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2)
Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do poszczególnych potrzeb żywieniowych (Dz. Urz. UE L 62 z 06.03.2008, str. 9, z późn. zm.)
zmienionej rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1070/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniającym dyrektywę 2008/38/WE poprzez
dodanie do wykazu planowanych zastosowań pozycji dotyczącej wspomagania metabolizmu stawów w przypadku zapalenia kości
i stawów u psów i kotów (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2010, str. 42).
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278,
Nr 60, poz. 372 i Nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.
1)
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Minimalna zawartość w suchej Koty
masie kwasów tłuszczowych
omega-3 ogółem 1,2% i kwasu
dokozaheksaenowego (DHA)
0,28%.
Zwiększone poziomy metioniny
i manganu.
Odpowiedni poziom witaminy E

4

5

– kwasy
Zalecany czas stosowania:
tłuszczowe
– wstępnie do 3 miesięcy,
omega-3
– wskazanie na opakowaniu,
ogółem,
pojemniku lub etykiecie:
– DHA ogółem,
„Przed użyciem lub przed
– metionina
przedłużeniem okresu
ogółem,
stosowania zaleca się
– mangan
konsultację z lekarzem
ogółem,
weterynarii.”
– witamina E
ogółem

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

