Етикетиране на премикси

Регламент (EО) Nо 1831/2003
1. Цели (член 1)
-

Създаване на правила за наблюдението и етикетирането на
фуражните добавки и премикси

-

Цели: осигуряване на високо равнище на защита на
9 човешкото здраве,
9 здравето и хуманното отношение към животните,
9 околната среда и интересите на ползвателите
потребителите,
9 ефективното функциониране на вътрешния пазар.

и

Определения
В законодателството в областта на фуражите се срещат следните
определения:
• Член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003:
- „премикси“ - означава смеси от фуражни добавки или смеси от
една или повече фуражни добавки с фуражни суровини или
вода, използвани като носители, които не са предназначени за
директно хранене на животните;
•

Член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2009:
- „носител“ - вещество, използвано, за да разтвори, разреди,
диспергира или по друг начин физически да промени дадена
фуражна добавка, за да улесни обработката, прилагането или
употребата ѝ, без да променя технологичните функции и без да
оказва влияние върху технологичните резултати;

Премиксите не трябва
a) да оказват неблагоприятно въздействие върху здравето на
животните, човешкото здраве или околната среда;
Безопасност

b) да бъдат етикетирани по начин, който може заблуди
потребителя;
c) да вредят на потребителя, посредством изменение на
специфичните
характеристики
на
животинските
Ефективност продукти,
или
да
заблуждават
потребителя
по
отношение
на
специфичните
характеристики
на
животинските продукти.

Общи изисквания за етикетирането1) на премикси (чл. 16
параграф 1)
¾ наименование
на
всички
фуражни
добавки,
предшествано
от
наименованието на функционалната им група, такава каквато е посочена в
разрешителното
¾ носител;
¾ влага при условие, че носителят е вода;
¾ име/фирма и адрес на отговорния за етикетирането,
¾ нетно тегло/нетен обем,
¾ номера на одобрението по силата на член 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005
¾ упътванията за употреба и всякакви препоръки за безопасност по отношение
на употребата и, където е приложимо, специфичните изисквания, посочени в
разрешителното, включително вида и категорията на животното
¾идентификационния номер на всяка фуражна добавка,
¾ партидния номер и датата на производство.

___________
1) нанесена по видим, ясно четлив и неизтриваем начин, написана поне на националния език на
държавата-членка, в която се търгува продукта

Специални изисквания при етикетиране на премикси
(чл. 16, параграф 1)
• Премиксите могат да се продават само в затворени опаковки или
затворени съдове, които трябва да бъдат затворени по такъв начин,
че скобата се поврежда при отварянето и не може да бъде използван
повторно. (чл. 16, параграф 5)
• При премикси се изписва ясно думата “премикс”, веществото, което
се използва като носител, трябва да бъде декларирано съгласно
предписанието за наименование на Регламент (EО) № 767/2009;
Съдържание на влага при вода като носител, минимален срок на
годност за целия премикс (чл.6 параграф 4)
• При премиксите с ароматизиращи вещества се допуска деклариране
на “смеси от ароматизиращи вещества”, само ако не се отнася за
количествено ограничение. (чл. 16, параграф 2).

