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Hänvisning: Förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser.

VISSA ENSILERINGSTILLSATSER DRAS BORT FRÅN MARKNADEN

Europeiska kommissionen utfärdade 29.5.2012 genomförandeförordning (EU) nr 451/2012 om
tillbakadragande från marknaden av vissa fodertillsatser i den funktionella gruppen
”ensileringstillsatser”
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0055:0063:SV:PDF
För de i förordningen uppräknade fodertillsatserna har fastslagits övergångstider för
tillbakadragandet från marknaden:
-

Befintliga lager av fodertillsatser får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas
som fodertillsatser till och med den 19 juni 2013.

-

Förblandningar som framställts med de tillsatser som avses ovan får fortsätta att släppas ut
på marknaden och användas till och med den 19 juni 2013.

-

Ensilage som framställts med de tillsatser eller förblandningar som avses ovan får fortsätta
att släppas ut på marknaden och användas till och med den 19 juni 2014.

Eftersom ingen ansökan om godkännande som ensileringstillsatser lämnades in senast 7.11.2010 i
fråga om de fodertillsatser som räknas upp i förordning (EU) nr 451/2012 dras de bort från
marknaden under de ovan nämnda övergångstiderna. Tidsfristen för förnyad ansökan om
godkännande gällde fodertillsatser som godkänts i enlighet med direktiv 70/524/EEG.
Kommissionen torde enligt tillsatskategori utfärda motsvarande förordingar om tillbakadragande från
marknaden under årets lopp.
Information om godkända fodertillsatser inom EU finns i EU:s register över fodertillsatser:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf.

I anslutning till respektive fodertillsats finns en länk till lagstiftningen varav framgår förutsättningarna
för godkännande eller tillbakadragande av fodertillsatsen från marknaden.
De fodertillsatser som dras bort från marknaden ingår i det separata Annex II –avsnittet i registret
över fodertillsatser. I anslutning till var och en fodertillsats finns en länk till förordningen om
tillbakadragande från marknaden.
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