
17.2.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 10/1193 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/758 

frá 7. maí 2021 

um stöðu tiltekinna vara sem fóðuraukefna, sem falla undir gildissvið reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins  

(EB) nr. 1831/2003, og um töku tiltekinna fóðuraukefna af markaði (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum 

3. mgr. 2. gr. og 5. mgr. 10. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og 

málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Einkum er í 2. mgr. 10. gr., í tengslum við 7. mgr. 10. gr. þeirrar reglugerðar, 

kveðið á um sértæka málsmeðferð vegna endurmats á aukefnum sem eru leyfð samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE 

(2) og tilskipun ráðsins 82/471/EBE (3). 

2) Með 5. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 er lögð sú skylda á framkvæmdastjórnina að hún samþykki 

reglugerð um að taka fóðuraukefni af markaði þar sem engin tilkynning sem um getur í a-lið 1. mgr. 10. gr. þeirrar 

reglugerðar hafi verið lögð fram innan tiltekins tíma. Sama skyldan gildir um fóðuraukefni þar sem engar umsóknir í 

samræmi við 2. og 7. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 voru lagðar fram innan frestsins sem kveðið er á um í 

þeim ákvæðum eða sem umsókn var lögð fram fyrir en síðan afturkölluð. 

3) Því ætti að taka slík fóðuraukefni af markaði. Þar eð ekki er gerður greinarmunur í 5. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 1831/2003 milli leyfa sem eru gefin út með tímamörkum og leyfa sem eru án tímamarka þykir rétt, fyrir skýrleika 

sakir, að kveða á um að taka fóðuraukefni af markaði ef takmarkaður leyfistími þeirra samkvæmt tilskipun 70/524/EBE 

hefur þegar runnið út. 

4) Ef um er að ræða fóðuraukefni sem umsóknir hafa eingöngu verið lagðar fram fyrir að því er varðar tilteknar 

dýrategundir eða flokka dýra, eða ef umsóknir hafa eingöngu verið dregnar til baka að því er varðar tilteknar 

dýrategundir eða flokka dýra, ætti takan af markaði einungis að varða dýrategundir og flokka dýra sem engin umsókn 

hefur verið lögð fram fyrir eða ef umsóknin hefur verið dregin til baka. 

5) Í kjölfar töku fóðuraukefnanna af markaði er rétt að fella úr gildi ákvæðin þar sem þau eru leyfð ef slík ákvæði eru enn í 

gildi. Því ætti að breyta reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 358/2005 (4) til samræmis við það. Auk þess ætti 

að fella framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 880/2004 úr gildi (5), þar eð báðar færslurnar í 

viðaukanum við hana skulu felldar brott þar eð betakarótín hefur verið tekið af markaði til notkunar fyrir kanarífugla, 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 162, 10.5.2021, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 322/2021 frá 

10. desember 2021 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. 

(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1). 

(3) Tilskipun ráðsins 82/471/EBE frá 30. júní 1982 um ákveðnar afurðir í dýrafæðu (Stjtíð. EB L 213, 21.7.1982, bls. 8). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 358/2005 frá 2. mars 2005 um ótímabundið leyfi fyrir tilteknum aukefnum og leyfi fyrir 

nýrri notkun aukefna sem þegar er leyft að nota í fóður (Stjtíð. ESB L 57, 3.3.2005, bls. 3). 

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 880/2004 frá 29. apríl 2004 um leyfi án tímamarka fyrir notkun beta-karótíns og 

kantaxantíns sem aukefna í fóður í flokki litunarefna, að meðtöldum fastlitarefnum (Stjtíð. ESB L 162, 30.4.2004, bls. 68). 
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eins og kveðið er á um í 2. hluta í kafla I.A í I. viðauka, og í kjölfar leyfis fyrir kantaxantíni til notkunar fyrir skrautfugla 

í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1486 (6). Vegna leyfis fyrir kantaxantíni með 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1486 og töku þess aukefnis af markaði fyrir óleyfilegar tegundir og óleyfilega 

notkun með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1145 (7) þykir enn fremur rétt að fella úr 

gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 775/2008 (8) þar sem fastsett voru hámarksgildi leifa fyrir 

kantaxantín. 

6) Að því er varðar fóðuraukefni þar sem leyfi runnu ekki út fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar þykir rétt að heimila 

umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila en innan þess má nýta fyrirliggjandi birgðir af viðkomandi aukefnum, 

forblöndum, fóðurefnum og fóðurblöndum sem hafa verið framleidd með þessum aukefnum, að teknu tilliti til 

geymsluþols tiltekins fóðurs sem inniheldur aukefnin sem um er að ræða. 

7) Taka vara sem eru skráðar í I. viðauka af markaði kemur ekki í veg fyrir að þær verði leyfðar eða falli undir ráðstöfun 

varðandi stöðu þeirra í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1831/2003. 

8) Að því er varðar nokkur efni, örverur eða blöndur (hér á eftir nefndar „vörur“) ríkir óvissa um hvort þau séu 

fóðuraukefni innan gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. Þessi óvissa getur komið til vegna skráningar tiltekinna 

vara í skrána yfir fóðuraukefni sem um getur í 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 og í skrána yfir fóðurefni sem 

komið var á fót í samræmi við 24. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 (9). Óvissan gæti einnig 

stafað af því að lögbær landsyfirvöld sem bera ábyrgð á opinberu eftirliti eða rekstraraðilar hafa skýrt frá ýmsum 

efasemdum eða spurningum varðandi flokkun tiltekinna vara, einkum með tilliti til viðmiðunarreglna sem komið var á 

fót með tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 2011/25/ESB (10). 

9) Slík óvissa um stöðu tiltekinna vara að því er varðar fóðuraukefni innan gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 

getur teflt markaðssetningu fóðurvara í Sambandinu í tvísýnu þar eð aðgreining milli fóðuraukefna og annarra fóðurvara 

hefur áhrif á skilyrðin fyrir markaðssetningu þeirra, með hliðsjón af viðkomandi gildandi löggjöf. 

10) Til að eyða óvissunni varðandi stöðu tiltekinna vara sem fóðuraukefna þykir rétt að samþykkja viðeigandi ráðstafanir 

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1831/2003 sem skýra stöðuna. Slíkar ráðstafanir kæmu samræmi á meðhöndlun 

viðkomandi vara og myndi gera vinnu lögbærra landsyfirvalda sem bera ábyrgð á opinberu eftirliti auðveldari og 

jafnframt gera hlutaðeigandi rekstraraðilum kleift að starfa innan ramma sem veitir viðeigandi réttarvissu. 

11) Til að ákvarða hvort vörur eru fóðuraukefni innan gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 þykir rétt að vísa til 

viðmiðunarreglna um aðgreiningu milli fóðuraukefna, fóðurefna og annarra vara sem komið var á með tilmælum 

2011/25/ESB. Einkum er með viðmiðunarreglunum kveðið á um nokkrar viðmiðanir sem þarf að hafa í huga á sama 

tíma þegar hvert tilvik er metið fyrir sig til að búa til lýsingu fyrir hverja vöru með tilliti til allra eiginleika hennar. 

  

(6) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1486 frá 2. september 2015 um leyfi fyrir kantaxantíni sem fóðuraukefni 

fyrir tiltekna flokka alifugla, skrautfiska og skrautfugla (Stjtíð. ESB L 229, 3.9.2015, bls. 5). 

(7) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1145 frá 8. júní 2017 um töku tiltekinna fóðuraukefna af markaði, sem 

voru heimiluð samkvæmt tilskipunum ráðsins 70/524/EBE og 82/471/EBE, og um niðurfellingu á úreltum ákvæðum sem heimila þessi 

fóðuraukefni (Stjtíð. ESB L 166, 29.6.2017, bls. 1). 

(8) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 775/2008 frá 4. ágúst 2008 um að setja hámarksgildi fyrir leifar kantaxantíns, sem er aukefni 

í fóðri, til viðbótar þeim skilyrðum sem kveðið er á um í tilskipun 2003/7/EB (Stjtíð. ESB L 207, 5.8.2008, bls. 5) 

(9) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 frá 13. júlí 2009 um setningu fóðurs á markað og notkun þess, um breytingu á 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 79/373/EBE, tilskipun framkvæmda-

stjórnarinnar 80/511/EBE, tilskipunum ráðsins 82/471/EBE, 83/228/EBE, 93/74/EBE, 93/113/EB og 96/25/EB og á ákvörðun fram-

kvæmdastjórnarinnar 2004/217/EB (Stjtíð. ESB L 229, 1.9.2009, bls. 1). 

(10) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2011/25/ESB frá 14. janúar 2011 um viðmiðunarreglur um aðgreiningu milli fóðurefna, fóðuraukefna, 

sæfivara og dýralyfja (Stjtíð. ESB L 11, 15.1.2011, bls. 75). 
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Meðal gagnlegra viðmiðana til aðgreiningar milli fóðuraukefna og fóðurefna eru framleiðslu- og vinnsluaðferðir, 

efnafræðileg skilgreining og stig stöðlunar eða hreinsunar, öryggisskilyrði, notkunarmáti og virkni viðkomandi vöru. 

Auk þess ætti í þágu samræmis að flokka vörur með svipaða eiginleika hliðstætt. 

12) Vörurnar natríumsítröt, kalíumsítröt, sorbítól, mannítól og kalsíumhýdroxíð eru í skránni yfir fóðuraukefni sem 

fyrirliggjandi vörur þar sem engar umsóknir í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 voru lagðar 

fram innan frestsins sem kveðið er á um í því ákvæði. Þær hafa einnig verið skráðar í skrána yfir fóðurefni með 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 575/2011 (11). Hins vegar leiddi endurskoðun á lýsingu varanna með 

tilliti til viðmiðana sem lagðar eru til í tilmælum 2011/25/ESB til þeirrar niðurstöðu að líta ætti á þær sem fóðuraukefni 

innan gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. Einkum eru þær skilgreindar eftir sértækri virkni þeirra sem um getur 

í skránni yfir fóðuraukefni og staða þeirra sem fóðuraukefni veitir betri möguleika til skilvirkrar stjórnunar þeirra með 

tilliti til öryggis og notkunarmáta. Auk þess er tekið tillit til flokkunar þeirra sem aukefni til notkunar í matvæli. 

13) Staða varanna natríumsítrata, kalíumsítrata, sorbítóls, mannítóls og kalsíumhýdroxíðs sem fóðuraukefna veldur því að 

taka þarf þær af markaði eins og kveðið er á um í 5. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. Þó ætti að leyfa lengra 

umbreytingartímabil til að taka þessi aukefni og fóður sem inniheldur þau af markaði til að taka tillit til réttaróvissu 

varðandi flokkun þeirra og gera hagsmunaaðilum kleift að leggja fram nýja umsókn um leyfi fyrir þessum 

fóðuraukefnum samkvæmt þeirri málsmeðferð sem sett er fram í reglugerð (EB) nr. 1831/2003. 

14) Flestar þeirra vara sem eru skráðar í II. viðauka eru í skránni yfir fóðurefni sem komið var á fót með reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 68/2013 (12). Hins vegar eru þær auk þess allar annaðhvort í skránni yfir 

fóðuraukefni eða hafa verið teknar af markaði sem fóðuraukefni skv. 5. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. Til 

að veita réttarvissu varðandi stöðu þessara vara voru viðeigandi lýsingar þeirra skoðaðar í ljósi viðmiðana sem lagðar 

voru til í tilmælum 2011/25/ESB sem leiddi til þeirrar niðurstöðu að þær skuli ekki lengur teljast fóðuraukefni innan 

gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. 

15) Að því er varðar merkingu varanna sem eru skráðar í II. viðauka og sem eru enn leyfðar á markaði sem fóðuraukefni og 

merkingu forblandna, fóðurefna og fóðurblandna sem innihalda þessar vörur ætti að kveða á um umbreytingartímabil til 

að gera stjórnendum fóðurfyrirtækja kleift að aðlagast. Enn fremur ætti að fella þessar vörur brott úr skránni yfir 

fóðuraukefni. 

16) Vörurnar xýlítól, ammóníumlaktat og ammóníumasetat eru í skránni yfir fóðurefni sem komið var á fót með reglugerð 

(ESB) nr. 68/2013. Þó hafa lögbær landsyfirvöld sem bera ábyrgð á opinberu eftirliti látið í ljós efasemdir að því er 

varðar löglega stöðu þeirra sem leiddi til skoðunar á viðkomandi lýsingum á grundvelli viðmiðana sem lagðar voru til í 

tilmælum 2011/25/ESB. Á grundvelli þeirrar skoðunar var komist að þeirri niðurstöðu að vörurnar ættu að teljast vera 

fóðuraukefni innan gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 1831/2203. Einkum eru eiginleikar xýlítóls mjög líkir eiginleikum 

mannítóls og sorbítóls, sem teljast vera fóðuraukefni, og hliðstæð flokkun xýlítóls sem fóðuraukefnis kæmi samræmi á 

meðhöndlun þessara svipuðu vara. Auk þess er tekið tillit til flokkunar xýlítóls sem aukefnis til notkunar 

  

(11) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 575/2011 frá 16. júní 2011 um skrána yfir fóðurefni (Stjtíð. ESB L 159, 17.6.2011, bls. 25). 

(12) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 68/2013 frá 16. janúar 2013 um skrána yfir fóðurefni (Stjtíð. ESB L 29, 30.1.2013, bls. 1). 
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í matvæli. Að því er varðar ammóníumlaktat og ammóníumasetat eru þau efnafræðilega vel skilgreind efni sem eru 

hreinsuð og hafa sértæka virkni sem er skilgreind í 3. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 og staða þeirra sem 

fóðuraukefna veitir betri möguleika til skilvirkrar stjórnunar þeirra að því er varðar öryggi og notkunarmáta. Enn fremur 

kæmi flokkun ammóníumlaktats og ammóníumasetats sem fóðurefna á samræmi við aðrar svipaðar vörur sem teljast 

fóðuraukefni, eins og ammóníumprópíónat eða ammóníumformat. 

17) Vegna flokkunar xýlítóls, ammóníumlaktats og ammóníumasetats sem fóðuraukefna innan gildissviðs reglugerðar (EB) 

nr. 1831/2003 þykir rétt að kveða á um umbreytingartímabil sem gerði hlutaðeigandi aðilum kleift að aðlagast nýrri 

stöðu þessara vara, þ.m.t. með því að leggja fram umsókn um leyfi og frekari vinnslu hennar, samkvæmt þeirri 

málsmeðferð sem sett er fram í reglugerð (EB) nr. 1831/2003. 

18) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Taka af markaði 

Fóðuraukefni, sem eru tilgreind í I. viðauka, skulu tekin af markaði að því er varðar þær dýrategundir eða flokka dýra sem 

tilgreindir eru í þeim viðauka. 

2. gr. 

Umbreytingarráðstafanir fyrir fóðuraukefni sem á að taka af markaði 

1. Fyrirliggjandi birgðir af fóðuraukefnunum sem tilgreind eru í köflum I.A og I.C í I. viðauka má áfram setja á markað og 

nota fram til 30. maí 2022. 

2. Forblöndur, sem eru framleiddar með aukefnunum sem um getur í 1. mgr., má áfram setja á markað og nota fram til  

30. ágúst 2022. 

3. Fóðurblöndur og fóðurefni, sem eru framleidd með aukefnunum sem um getur í 1. mgr. eða með forblöndunum sem um 

getur í 2. mgr., má áfram setja á markað og nota fram til 30. maí 2023. 

4. Þrátt fyrir 1., 2. og 3. mgr. má áfram setja á markað og nota fóðuraukefnin natríumsítröt, kalíumsítröt, sorbítól, mannítól 

og kalsíumhýdroxíð sem eru tilgreind í kafla I.A í I. viðauka og fóður sem er framleitt með aukefnunum til 30. maí 2028. 

3. gr. 

Breyting á reglugerð (EB) nr. 358/2005 

Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 358/2005 fellur færsla E 141 um klórófýllkoparflóka brott. 

4. gr. 

Niðurfellingar 

Reglugerðir (EB) nr. 880/2004 og (EB) nr. 775/2008 eru felldar úr gildi. 
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5. gr. 

Vörur sem teljast ekki vera fóðuraukefni innan gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 

1. Efnin, örverurnar eða blöndur (hér á eftir nefndar „vörur“) sem eru settar fram í II. viðauka eru ekki fóðuraukefni innan 

gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. 

2. Vörur sem um getur í 1. mgr., sem eru löglega á markaði og eru merktar sem fóðuraukefni og forblöndur fyrir  

30. maí 2024, má áfram setja á markað þangað til birgðir eru uppurnar. Það sama gildir um fóðurefni eða fóðurblöndur sem 

bera vísun í þessar vörur á merkingum þeirra sem fóðuraukefni í samræmi við reglugerð (EB) nr. 767/2009. 

6. gr. 

Vörur sem teljast vera fóðuraukefni innan gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 

1. Efnin, örverurnar eða blöndur (hér á eftir nefndar „vörur“) sem eru settar fram í III. viðauka eru fóðuraukefni innan 

gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. 

2. Vörur sem um getur í 1. mgr. má áfram setja á markað og nota fram til 30. maí 2028. 

7. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 7. maí 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  



Nr. 10/1198 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.2.2022 

 

I. VIÐAUKI 

Fóðuraukefni sem skal taka af markaði eins og um getur í 1. gr. 

KAFLI I.A 

Fóðuraukefni sem voru leyfð án tímamarka 

1. hluti 

Fóðuraukefni sem skal taka af markaði að því er varðar allar dýrategundir og flokka dýra 

Kenninúmer Aukefni Tegund eða flokkur dýra 

Rotvarnarefni 

E 331 Natríumsítröt Allar tegundir 

E 332 Kalíumsítröt Allar tegundir 

E 325 Natríumlaktat Allar tegundir 

E 326 Kalíumlaktat Allar tegundir 

Ýruefni og stöðgarar, þykkingarefni og hleypiefni 

E 420 Sorbítól Allar tegundir 

E 421 Mannítól Allar tegundir 

Bindiefni, kekkjavarnar- og storkuefni 

E 558 Bentónítmontmórillónít Allar tegundir 

Vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka verkun 

 Ríbóflavín eða B2-vítamín. Öll form, að undanskildum: 

— Ríbóflavín, fast form, sem er framleitt með Ashbya gossypii DSM 23096 (1) 

[3a825i], 

— Ríbóflavín, fast form, sem er framleitt með Bacillus subtilis DSM 17339 og/eða 

DSM 23984 (1) [3a825ii], 

— Ríbóflavín-5′-fosfatestermónónatríumsalt, fast form, sem er framleitt eftir 

fosfórun 98% ríbóflavíns, framleitt með Bacillus subtilis DSM 17339 og/eða 

DSM 23984 (1) [3a826], 

— Ríbóflavín (80%) sem er framleitt með Bacillus subtilis KCCM-10445 (2). 

Allar tegundir 

E 160 a Betakarótín. Öll form, að undanskildu betakarótíni sem hefur verið leyft með 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1103 (3) [3a160(a)] 

Allar tegundir 

Votfóðursaukefni 

Örverur 

 Enterococcus faecium CNCM I-3236/ATCC 19434 Allar tegundir 

 Bacillus subtilis MBS-BS-01 Allar tegundir 

 Lactobacillus plantarum DSM 11520 Allar tegundir 

Litgjafar, að meðtöldum litarefnum 

Aðrir litgjafar 

E 153 Viðarkolsvart sem litunarefni sem hefur verið leyft til litunar á matvælum með 

reglum Bandalagsins 

Allar tegundir 

Bragðefni og lystaukandi efni 

Náttúruleg efni — grasafræðilega skilgreind 



17.2.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 10/1199 

 

Kenninúmer Aukefni Tegund eða flokkur dýra 

 Allium cepa L.: Laukkjarni, CoE-nr. 24 Allar tegundir 

 Allium sativum L.: Útdráttur (að stofni til úr vatni) úr hvítlauk Allar tegundir 

 Amyris balsamifera L.: Amyris, olía, CoE-nr. 33 Allar tegundir 

 Anacardium occidentale L.: Kasúhnetuolía, CoE-nr. 34 Allar tegundir 

 Anethum graveolens L.: Dillfræjakjarni, CAS-nr. 8006-75-5, CoE-nr. 42,  

Einecs-nr. 289-790-8 

Allar tegundir 

 Apium graveolens L.: Sellerífræjakjarni, CAS-nr. 89997-35-3, FEMA-nr. 2270, 

CoE-nr. 52, Einecs-nr. 289-668-4 

Allar tegundir 

 Artemisia absinthium L.: Malurtarolía CAS-nr. 8008-93-3, FEMA-nr. 3116,  

CoE-nr. 61, Einecs-nr. 284-503-2 

Allar tegundir 

 Artemisia annua L.: Útdráttur (að stofni til úr vatni) úr 

sumarmalurt/sumarmalurtarolía 

Allar tegundir 

 Artemisia pallens Wall.: Davana, olía CAS-nr. 8016-03-3, FEMA-nr. 2359,  

CoE-nr. 69, Einecs-nr. 295-155-6 

Allar tegundir 

 Bacopa monnieri (L.) Pennell: Tinktúra úr snædrífu Allar tegundir 

 Carum carvi L. = Apium carvi L.: Kúmenfræjakjarni/kúmenóleóresín,  

CAS-nr. 8000-42-8, CoE-nr. 112, Einecs-nr. 288-921-6 

Allar tegundir 

 Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC.) Ledeb. = C. racemosa (L.) Nutt.: 

 Sprotakertiskjarni 

Allar tegundir 

 Cinnamomum aromaticum Nees, C. cassia Nees ex Blume: Kanilbarkartréskjarni, 

CAS-nr. 84961-46-6, FEMA-nr. 2257, CoE-nr. 131, Einecs-nr. 284-635-0 

Allar tegundir 

 Cinnamomum zeylanicum Bl., C. verum J.S. Presl: Óleóresín úr kanilberki,  

CAS-nr. 84961-46-6, FEMA-nr. 2290, CoE-nr. 133, Einecs-nr. 283-479-0 

Allar tegundir 

 Citrus aurantium L.: Nerólíolía, CAS-nr. 8016-38-4, FEMA-nr. 2771, CoE-nr. 136, 

Einecs-nr. 277-143-2/hreinn útdráttur úr beiskjuappelsínutré, CAS-nr. 8014-17-3, 

CoE-nr. 136, Einecs-nr. 283-881-6 

Allar tegundir 

 Citrus reticulata Blanco: Mandarínu- og tangerínuterpen, CoE-nr. 142 Allar tegundir 

 Citrus x paradisi Macfad.: Greipaldinolía, gefin upp sem CAS-nr. 8016-20-4, 

FEMA-nr. 2530, CoE-nr. 140, Einecs-nr. 289-904-6/greipaldinkjarni, CoE-nr. 140 

Allar tegundir 

 Glycyrrhiza glabra L.: Útdráttur (að stofni til úr leysi) úr lakkrísrót, CAS-nr. 97676-

23-8, FEMA-nr. 2628, CoE-nr. 218, Einecs-nr. 272-837-1 

Allar tegundir 

 Juniperus communis L.: Einiberjakjarni, CAS-nr. 84603-69-0, CoE-nr. 249, Einecs-

nr. 283-268-3 

Allar tegundir 

 Laurus nobilis L.: Lárviðarlaufakjarni/óleóresín úr lárviðarlaufum, CAS-nr. 84603-

73-6, FEMA-nr. 2613, CoE-nr. 255, Einecs-nr. 283-272-5 

Allar tegundir 

 Lavandula latifolia Medik.: Olía úr grávendli, CoE-nr. 256 Allar tegundir 

 Lepidium meyenii Walp.: Makakjarni Allar tegundir 

 Leptospermum scoparium J. R. et G. Forst.: Rósamyrtuolía Allar tegundir 

 Macleaya cordata (Willd.) R. Br.: Dvergfjaðursól, hrein/dvergfjaðursól, 

kjarni/dvergfjaðursól, olía/dvergfjaðursól, tinktúra 

Allar tegundir 

 Mallotus philippinensis (Lam.) Muell. Arg.: Kamala, kjarni, CoE-nr. 535 Allar tegundir 

 Malpighia glabra L.: Eplaþyrniskjarni Allar tegundir 

 Malus sylvestris Mill.: Eplakjarni, CoE-nr. 386 Allar tegundir 



Nr. 10/1200 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.2.2022 

 

Kenninúmer Aukefni Tegund eða flokkur dýra 

 Medicago sativa L.: Refasmáratinktúra, CoE-nr. 274 Allar tegundir 

 Melissa officinalis L.: Hjartafróarolía, CoE-nr. 280 Allar tegundir 

 Mentha pulegium L.: Flóamintuolía, CAS-nr. 8013-99-8, FEMA-nr. 2839,  

CoE-nr. 283, Einecs-nr. 290-061-1 

Allar tegundir 

 Myristica fragrans Houtt.: Múskatblómaolía, CAS-nr. 8016-38-4, FEMA-nr. 2653, 

CoE-nr. 296, Einecs-nr. 282-013-3/óleóresín úr múskati, CAS-nr. 80148408268-8, 

CoE-nr. 296, Einecs-nr. 282-013-3 

Allar tegundir 

 Myroxylon balsamum (L.) Harms: Útdráttur (að stofni til úr leysi) úr tólúbalsami, 

CAS-nr. 9000-64-0, FEMA-nr. 3069, CoE-nr. 297, Einecs-nr. 232-550-4 

Allar tegundir 

 Myroxylon balsamum (L.) Harms var. Pereirae: Útdráttur (að stofni til úr leysi) úr 

perúbalsamvið, CAS-nr. 8007-00-9, FEMA-nr. 2116, CoE-nr. 298, Einecs-nr. 232-

352-8 

Allar tegundir 

 Ocimum basilicum L.: Basilíkuolía, CAS-nr. 8013801573-4, FEMA-nr. 2119, CoE-

nr. 308, Einecs-nr. 283-900-8 

Allar tegundir 

 Opopanax chironium (L.) Koch, Commiphora erythrea Engler: Opopanax, olía, 

CAS-nr. 8016-03-3, FEMA-nr. -1, CoE-nr. 313, Einecs-nr. 232-558-8 

Allar tegundir 

 Passiflora edulis Sims. = P. incarnata L.: Útdráttur (að stofni til úr vatni) úr 

píslaraldinum, CoE-nr. 321 

Allar tegundir 

 Pelargonium asperum Her. ex Spreng.: Blágresisolía Allar tegundir 

 Peumus boldus Mol.: Auðnutréskjarni, CoE-nr. 3258/auðnutréstinktúra,  

CoE-nr. 328 

Allar tegundir 

 Pinus pinaster Soland.: Furuolía Allar tegundir 

 Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore: Remmuviðarolía, CAS-nr. 800-78-8,  

CoE-nr. 334 

Allar tegundir 

 Piper methysticum G. Forst.: Tinktúra úr kava-pipar Allar tegundir 

 Quillaja saponaria Molina: Útdráttur (að stofni til úr leysi) úr kvillæja, CoE 

391/kvillæjaþykkni 

Allar tegundir 

 Ribes nigrum L.: Sólberjakjarni, CoE-nr. 399 Allar tegundir 

 Satureja hortensis L.: Sumarsarsolía, CAS-nr. 8016-68-0, FEMA-nr. 3013,  

CoE-nr. 425, Einecs-nr. 283-922-8 

Allar tegundir 

 Sophora japonica L.: Pagóðutrésolía Allar tegundir 

 Styrax benzoin Dryand., S. tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartwich: 

Stýraxrunnaresínóíð, CAS-nr. 9000-05-9, FEMA-nr. 2133, CoE-nr. 439,  

Einecs-nr. 232-523-7 

Allar tegundir 

 Tagetes erecta L., T. glandulifera Schrank., T. minuta L. e.a.: Klæðisblómaolía, 

CAS-nr. 8016-84-0, FEMA-nr. 3040, CoE-nr. 443/494, Einecs-nr. 294-862-7 

Allar tegundir 

 Thea sinensis L. = Camellia thea Link. = Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: 

Tetinktúra, CoE-nr. 451 

Allar tegundir 

 Uncaria tomentosa L. = Ourouparia guianensis Aubl.: Kattarklóakjarni Allar tegundir 

 Valeriana officinalis L.: Garðabrúðurótarkjarni, CoE-nr. 473 Allar tegundir 

 Vetiveria zizanoides (L.) Nash.: Olíugrasolía, CAS-nr. 8016-96-4, CoE-nr. 479, 

Einecs-nr. 282-490-8 

Allar tegundir 



17.2.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 10/1201 

 

Kenninúmer Aukefni Tegund eða flokkur dýra 

 Vitis vinifera L.: Konjakolía, græn, CAS-nr. 8016-21-5, FEMA-nr. 2331,  

CoE-nr. 485, Einecs-nr. 232-403-4/konjakolía, hvít, CAS-nr. 801621-5,  

FEMA-nr. 2332, CoE-nr. 485, Einecs-nr. 232-403-4 

Allar tegundir 

 Vitis vinifera L.: Þrúgufræskjarni, CoE-nr. 485 Allar tegundir 

 Yucca mohavensis Sarg. = Y. schidigera Roezl ex Ortgies: Útdráttur (að stofni til úr 

leysi) úr merkurjúkku, CAS-nr. 90147-57-2, FEMA-nr. 3121, Einecs-nr. 290-449-

0/þykkni úr merkurjúkku/leifar af merkurjúkku 

Allar tegundir 

 Zingiber officinale Rosc.: Engiferkjarni, CAS-nr. 84696-15-1, FEMA-nr. 2521, 

CoE-nr. 489, Einecs-nr. 283-634-2 

Allar tegundir 

Náttúruleg efni og samsvarandi tilbúin efni 

 CAS-nr. 1128-08-1/3-metýl-2-pentýlsýklópent-2-en-1-ón/Flavis-nr. 07.140 Allar tegundir 

 CAS-nr. 352195-40-5/dínatríumínósín-5-mónófosfat (IMP) Allar tegundir 

(1) Þessi form ríbóflavíns hafa verið leyfð með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/901 frá 29. maí 2019 um leyfi 

fyrir ríbóflavíni, sem er framleitt með Ashbya gossypii (DSM 23096), ríbóflavíni, sem er framleitt með Bacillus subtilis (DSM 17339 

og/eða DSM 23984) og ríbóflavín-5-fosfatnatríumsalti, sem er framleitt með Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eða DSM 23984) (gjafar 

B2-vítamíns), sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 144, 3.6.2019, bls. 41). 

(2) Synjað hefur verið um leyfi fyrir þetta form ríbóflavíns með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1254 að því er 

varðar synjun um leyfi fyrir ríbóflavíni (80%), sem er framleitt með Bacillus subtilis KCCM-10445, sem fóðuraukefni sem tilheyrir virka 

hópnum vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka verkun (Stjtíð. ESB L 237, 20.9.2018, bls. 5). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1103 frá 8. júlí 2015 um leyfi fyrir betakarótíni sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir (Stjtíð. ESB L 181, 9.7.2015, bls. 57). 

2. hluti 

Fóðuraukefni sem skal taka af markaði að því er varðar tilteknar dýrategundir eða flokka dýra 

Kenninúmer Aukefni Tegund og flokkur dýra 

Snefilefni 

E 7 Mólýbden — Mo, natríummólýbdat Allar tegundir og 

flokkar dýra að 

undanskildu sauðfé 

Sýrustillar 

E 503 (i) Ammóníumkarbónat Kettir, hundar 

E 503 (ii) Ammóníumvetniskarbónat Kettir, hundar 

E 525 Kalíumhýdroxíð Kettir, hundar 

E 526 Kalsíumhýdroxíð Kettir, hundar 

Litgjafar, að meðtöldum litarefnum 

Karótenóíð og xantófýll 

E 160 a Betakarótín Kanarífuglar 



Nr. 10/1202 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.2.2022 

 

Kenninúmer Aukefni Tegund og flokkur dýra 

Aðrir litgjafar 

E 141 Klórófýllkoparflóki sem litunarefni sem hefur verið leyft til litunar á matvælum með 

reglum Bandalagsins 

Allar tegundir og 

flokkar dýra að 

undanskildum 

hundum og köttum 

E 141 Klórófýllkoparflóki sem litunarefni 

[virkur hópur 2 a (iii)] 

Skrautfuglar sem eru 

kornætur, lítil nagdýr, 

skrautfiskar 

E 153 Viðarkolsvart sem litunarefni 

[virkur hópur 2 a (iii)] 

Skrautfiskar 

E 172 Járnoxíðrautt, -svart og -gult sem litunarefni sem hefur verið leyft til litunar á 

matvælum með reglum Bandalagsins 

Hestar 

Bragðefni og lystaukandi efni 

Náttúruleg efni — grasafræðilega skilgreind 

 Helianthus annuus L.: Sólblómakjarni Kettir, hundar 

 Hyssopus officinalis L. = H. decumbens Jord. & Fourr.: Ísópsolía, CAS-nr. 8006-83-

5, FEMA-nr. 2591, CoE-nr. 235, Einecs-nr. 283-266-3 

Kettir, hundar 

 Sus scrofa (útdráttur úr fitusneyddum briskirtlum úr svínum) Kettir og hundar og 

önnur gæludýr sem 

eru kjötætur og 

alætur, eins og frettur 

Amínósýrur, sölt þeirra og hliðstæð efni 

3.2.7. Blöndur með: 

a) tæknilega hreinu L-lýsínmónóhýdróklóríði og 

b) tæknilega hreinu DL-meþíóníni 

varðar með samfjölliðuvínýlpýrídíni/stýreni 

Mjólkurkýr 

KAFLI I.B 

Fóðuraukefni sem eru leyfð með tímamörkum 

Kenninúmer Aukefni Tegund eða flokkur dýra 

Hníslalyf og önnur lyf 

E 758 Róbenidínhýdróklóríð 66 g/kg (leyfishafi er Zoetis Belgium SA) Kalkúnar 

E 770 Alfamadúramísínammóníum 1g/100g (leyfishafi er Zoetis Belgium SA) Kalkúnar 



17.2.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 10/1203 

 

KAFLI I.C 

Fóðuraukefni þar sem engin tilkynning sem um getur í a-lið 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 var lögð 

fram 

Kenninúmer Aukefni Tegund eða flokkur dýra 

Amínósýrur, sölt þeirra og hliðstæð efni 

3.2.6. L-lýsínfosfat og aukaafurðir þess sem eru framleidd með gerjun með 

Brevibacterium lactofermentum NRRL B-11470 

Alifuglar, svín 



Nr. 10/1204 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.2.2022 

 

II. VIÐAUKI 

Vörur sem eru ekki fóðuraukefni innan gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eins og um getur í 1. mgr. 5. gr. 

1. Mjöl úr tamarindfræjum 

2. Kalíumtvívetnisortófosfat 

3. Díkalíumvetnisortófosfat 

4. Tríkalíumortófosfat 

5. Ammóníumtvívetnisortófosfat 

6. Díammóníumvetnisortófosfat 

7. Dínatríumtvívetnisdífosfat 

8. Tetrakalíumdífosfat 

9. Pentakalíumtrífosfat 

10. Natríumsekvíkarbónat 

11. Kalíumvetniskarbónat 

12. Kalsíumoxíð 

13. Súkrósaestrar af fitusýrum (estrar af sakkarósa og ætum fitusýrum) 

14. Súkróglýseríð (blanda af estrum af sakkarósa og ein- og tvíglýseríðum af ætum fitusýrum) 

15. Pólýglýserólestri úr ófjölliðuðum ætum fitusýrum 

16. Einestrar af própan-1,2-díóli (própýlenglýkól) og ætum fitusýrum, eingöngu eða í blöndum með tvíestrum 

17. Merluccius capensis, Galeorhinus australis e.a./brjósk 

 _____  

 



17.2.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 10/1205 

 

III. VIÐAUKI 

Vörur sem eru fóðuraukefni innan gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eins og um getur í 1. mgr. 6. gr. 

1. Xýlítól 

2. Ammóníumlaktat 

3. Ammóníumasetat 

 __________  


