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Förordning (EG) nr 107/2014 om tillbakadragande från marknaden av vissa fodertillsatser

VISSA KOBOLTFÖRENINGAR SOM ANVÄNDS SOM FODERTILLSATSER DRAS TILLBAKA
FRÅN MARKNADEN
Europeiska kommissionen utfärdade 6.2.2014 genomförandeförordning (EU) nr 107/2014 om
tillbakadragande från marknaden av vissa spårelement innehållande kobolt som används som
fodertillsatser
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:036:0007:0008:SV:PDF
Förordningen gäller följande fodertillsatser som hör till gruppen spårelement:
kobolt(II)klorid hexahydrat,
kobolt(II)nitrat hexahydrat
kobolt(II)sulfat monohydrat
Befintliga lager av dessa tillsatser samt förblandningar, foderblandningar och foderråvaror
innehållande tillsatserna får användas tills lagren har tömts. För de i förordningen förtecknade
fodertillsatserna har fastställts övergångstider i fråga om tillbakadragandet från marknaden.
-

Befintliga lager av kobolt(II)klorid hexahydrat, kobolt(II)nitrat hexahydrat och
kobolt(II)sulfat monohydrat som används som fodertillsatser får fortsätta att
släppas ut på marknaden och användas som fodertillsatser till och med
26.8.2014.

-

Förblandningar som framställts med dessa tillsatser får fortsätta att släppas ut på
marknaden och användas till och med 26.2.2015.

-

Foderblandningar och foderråvaror som märkts i enlighet med förordning (EG)
nr 767/2009 till och med 26.8.2015 och som framställts med dessa tillsatser eller
förblandningar får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas tills lagren
har tömts.

Beträffande användningen av de i förordning (EU) nr 107/2014 förtecknade fodertillsatserna som
hör till gruppen spårelement lämnades det inte in några ansökningar om godkännande inom den
föreskrivna tidsfristen och därför ska de dras bort från marknaden inom de ovan angivna
övergångstiderna.
För kännedom meddelas också att kommissionen har publicerat 12.2.2014 en ändring av
förordning (EU) nr 601/2013 som hör samman med godkännandet av koboltföreningar som
fodertillsatser: förordning (EU) nr 131/2014
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:041:0003:0010:sv:PDF
Information om fodertillsatser som är godkända inom EU finns i EU:s register över fodertillsatser:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
I registret finns invid varje fodertillsats en länk till lagstiftningen varav framgår kraven för att
godkänna fodertillsatsen eller dra tillbaka den från marknaden.
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