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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2205/2001

av 14. november 2001

om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer, med omsyn til tilbakekalling 
av godkjenninga av visse tilsetjingsstoff(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer 
i fôrvarer(1), sist endra ved europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/46/EF(2), særleg artikkel 9g nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Etter artikkel 9g nr. 1 i direktiv 70/524/EØF vart dei 
antibiotikuma og koksidiostatikuma som var førde opp 
i vedlegg I til det nemnde direktivet før 1. januar 1988, 
mellombels godkjende frå 1. april 1998 og førde over 
til kapittel I i vedlegg B for å verte vurderte på nytt som 
tilsetjingsstoff som er knytte til den som er ansvarleg for 
marknadsføringa.

2) Søknader om ny godkjenning skulle sendast inn for dei 
førnemnde tilsetjingsstoffa. I artikkel 9g nr. 4 i direktiv 
70/524/EØF er det vidare fastsett at dei tilhøyrande 
saksmappene, i samsvar med artikkel 4 i det nemnde 
direktivet, skulle sendast inn innan 30. september 2000 
med sikte på ny vurdering.

3) Saksmapper for koksidiostatikuma metiklorpindol, 
metiklorpindol/metylbenzokat, amprolium, amprolium/
etopabat, dimetridazol og nicarbazin og for antibiotikumet 
flavofosfolipol vart sende inn innan 1. oktober 2000.

4) I samsvar med artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/524/EØF 
har medlemsstatane kontrollert at saksmappene var 
utarbeidde i samsvar med rådsdirektiv 87/153/EØF av 
16. februar 1987 om fastsettelse av retningslinjer for 
vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer(3), sist endra 
ved kommisjonsdirektiv 2001/79/EF(4), innan ein frist 
på 60 dagar rekna frå datoen då saksmappene vart sende 
over til dei.

5) Etter samråd med Det faste fôrvareutvalet og i 
samsvar med artikkel 4 nr. 5 i direktiv 70/524/EØF har 
Kommisjonen meldt frå til dei som søkte om godkjenning 
til å marknadsføre dei førnemnde koksidiostatikuma, om 
at føresegnene om den administrative framlegginga av 
saksmappene ikkje var stetta, ettersom både opplysningar 
om identifikasjon av stoffa og viktige toksikologiske data 
mangla.

6) Etter samråd med Det faste fôrvareutvalet og i 
samsvar med artikkel 4 nr. 5 i direktiv 70/524/EØF 
har Kommisjonen likeins meldt frå til dei som søkte 
om godkjenning til å marknadsføre det førnemnde 
antibiotikumet, om at føresegnene om den administrative 
framlegginga av saksmappene ikkje var stetta når det 
gjeld visse dyregrupper, ettersom opplysningar både 
om verknader og toleranseforsøk mangla for desse 
kategoriane.

7) For å kunne utelukke at manglane i samband med 
innsendinga av dei naudsynte opplysningane hadde årsak 
i uventa leveringsproblem, fekk dei førnemnde søkjarane 
ein tilleggsfrist på tre veker til å sende inn dei manglande 
opplysningane.

8) Det vart sendt inn tilleggsopplysningar for fleire stoff, 
men dette var ikkje tilstrekkeleg til at krava i direktiv 
87/153/EØF vart stetta. For andre stoff var det ikkje 
sendt inn tilleggsopplysningar til Kommisjonen innan 
den fastsette tilleggsfristen.

9) Ettersom krava i direktiv 70/524/EØF ikkje er vortne 
stetta med omsyn til dei førnemnde koksidiostatikuma, 
bør godkjenninga av desse tilsetjingsstoffa kallast tilbake, 
og stoffa bør ikkje lenger vere oppførde i kapittel I i 
vedlegg B til direktivet.

10) Ettersom krava i direktiv 70/524/EØF ikkje er vortne 
stetta med omsyn til antibiotikumet flavofosfolipol når 
det gjeld visse dyregrupper, bør oppføringa av dette 
antibiotikumet endrast tilsvarande i kapittel I i vedlegg B 
til direktivet.

11) Det er føremålstenleg at det i eit avgrensa tidsrom 
kan tillatast bruk av dei eksisterande lagra av dei 
koksidiostatikuma og det antibiotikumet som er omfatta 
av denne forordninga.

12) Det faste fôrvareutvalet har ikkje gjeve noka fråsegn. 
Kommisjonen la difor 25. juli 2001 fram desse 
tiltaka for Rådet, i samsvar med artikkel 23 i direktiv 
70/524/EØF, og Rådet skulle ta avgjerda si innan ein frist 
på tre månader.

13) Rådet har ikkje teke noka avgjerd innan den fastsette 
fristen. Rådet har ikkje forkasta dei framlagde tiltaka 
med vanleg fleirtal innan den same fristen. Difor bør 
Kommisjonen no vedta desse tiltaka —

2003/EØS/49/05

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 297 av 15.11.2001, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2002 av 12. juli 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av 
31.10.2002, s. 1.

(1)    TEF L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2)    TEF L 234 av 1.9.2001, s. 55.
(3)    TEF L 64 av 7.3.1987, s. 19.
(4)    TEF L 267 av 6.10.2001, s. 1.
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

I kapittel I i vedlegg B til direktiv 70/524/EØF vert det gjort 
følgjande endringar:

1. Følgjande stoff som høyrer til gruppa «Koksidiostatika og 
andre stoffer med legemiddelvirkning», går ut:

— metiklorpindol,

— metiklorpindol/metylbenzokat,

— amprolium, 

— amprolium/etopabat,

— dimetridazol,

— nicarbazin.

2. I oppføringane som gjeld flavofosfolipol, vert det gjort 
følgjande endringar:

a) dyregruppa «Pelsdyr unntatt kaniner» går ut,

b) dyregruppa «Annet fjørfe unntatt ender, gjess, duer» 
vert bytt ut med dyregruppa «Oppfôringskyllinger».

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde seks månader etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 14. november 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
__________


