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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1293/2008

2015/EØS/18/27

av 18. desember 2008
om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae&1&0, /HYXFHOO6&RJ/HYXFHOO
6&0( VRPWLOVHWQLQJVVWRIILI{UYDUHU
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5)

Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad
om at godkjenningen skal omfatte lam. Den europeiske
P\QGLJKHW IRU Q ULQJVPLGGHOWU\JJKHW ©0\QGLJKHWHQª 
konkluderte i sin uttalelse av 16. juli 2008 med at
Saccharomyces cerevisiae &1&0 , /HYXFHOO
6&/HYXFHOO 6& 0(  LNNH KDU QRHQ VNDGHYLUNQLQJ
på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet(4). Den
konkluderte videre med at Saccharomyces cerevisiae
&1&0 , /HYXFHOO 6&/HYXFHOO 6& 0( 
ikke utgjør noen annen risiko som i henhold til artikkel 5
nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 vil kunne utelukke
godkjenning. Ifølge uttalelsen utgjør bruk av preparatet
ingen fare for lam. Det framgår også av uttalelsen at
preparatet kan ha en gunstig virkning på sluttvekten og
GHQJMHQQRPVQLWWOLJHGDJOLJHYHNW¡NQLQJHQ0\QGLJKHWHQ
anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking
etter markedsføring. Den bekrefter også rapporten om
metoden for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer som
ble framlagt av Fellesskapets referanselaboratorium, som
ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

6)

Vurderingen av preparatet viser at godkjenningsvilkårene
fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er oppfylt. Bruk av det nevnte preparatet bør derfor
godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning.

7)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
RJG\UHKHOVHQ²

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer,
godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og
framgangsmåtene for å gi slik godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det inngitt en søknad om godkjenning av preparatet
VRPHURSSI¡UWLYHGOHJJHW6¡NQDGHQYDUOHGVDJHWDYGH
opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til
artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning.



6¡NQDGHQ JMHOGHU JRGNMHQQLQJ DY Q\ EUXN L NDWHJRULHQ
«avlstekniske
tilsetningsstoffer»
av
preparatet
Saccharomyces cerevisiae &1&0 , /HYXFHOO
6&/HYXFHOO6&0( VRPWLOVHWQLQJVVWRIILI{UYDUHU
for oppfôringslam.

9('7$77'(11()2525'1,1*
4)

Bruk av Saccharomyces cerevisiae &1&0 ,
ble godkjent uten tidsbegrensning for melkekyr og
oppfôringsstorfe ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 1200/2005(2) og godkjent til 22. mars 2017 for
melkegeiter og melkesauer ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 226/2007(3).

 'HQQHIHOOHVVNDSVUHWWVDNWHQNXQQJMRUWL(87/DYV
HURPKDQGOHWL(6NRPLWHHQVEHVOXWQLQJQUDYPDUVRP
HQGULQJDY(6DYWDOHQVYHGOHJJ, 9HWHULQ UHRJSODQWHVDQLW UHIRUKROG 
VH(6WLOOHJJHWWLODen europeiske unions tidende nr. 30 av 10.6.2010, s.
13.
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Artikkel 1
Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen
©PLGOHU VRP VWDELOLVHUHU WDUPÀRUDHQª JRGNMHQQHV VRP
tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.
(4  8WWDOHOVH IUD 9LWHQVNDSVJUXSSHQ IRU WLOVHWQLQJVVWRIIHU RJ SURGXNWHU HOOHU
stoffer som brukes i fôr (FEEDAP), på anmodning fra Europakommisjonen,
RP WU\JJKHWHQ WLO RJ YLUNQLQJHQ DY /HYXFHOO 6&/HYXFHOO 6&0( HW
SUHSDUDW DY 6DFFKDURP\FHV FHUHYLVLDH VRP WLOVHWQLQJVVWRII L I{UYDUHU IRU
oppfôringslam. The EFSA Journal (2008) 772, s. 1-11.

26.3.2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

8WIHUGLJHWL%UXVVHOGHVHPEHU

For Kommisjonen
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Nr. 18/201

Navn på innehaver
av godkjenningen

Tilsetningsstoff
(handelsbetegnelse)

6DPPHQVHWQLQJNMHPLVNIRUPHOEHVNULYHOVH
analysemetode

/$//(0$1'
6$6

Saccharomyces
cerevisiae&1&0
, /HYXFHOO
6&/HYXFHOO6&
0(

Platespredningsmetoden og molekylær
LGHQWL¿NDVMRQ 3&5 

Analysemetode(1):

Saccharomyces cerevisiae&1&0
I-1077: 80 % levedyktige tørkede celler
og 14 % ikke-levedyktige celler.

Karakterisering av det aktive stoffet:

Preparat av Saccharomyces cerevisiae
&1&0,DYOHYHG\NWLJHW¡UNHGH
celler med en garantert minstekonsentrasjon på 1 × 1010 KDE/g.

Overtrukket form:

Preparat av Saccharomyces cerevisiae
&1&0,DYOHYHG\NWLJHW¡UNHGH
celler med en garantert minstekonsentrasjon på 2 × 1010 KDE/g.

Fast form:

Tilsetningsstoffets sammensetning:

/DP

Dyreart eller
dyregruppe

²

+¡\HVWH
alder

+¡\HVWH
innhold

3,0 × 109

7,3 × 109

KDE per kg fullfôr med
et vanninnhold på 12 %

/DYHVWH
innhold

(1) 1 UPHUHRSSO\VQLQJHURPDQDO\VHPHWRGHQ¿QQHVSn)HOOHVVNDSHWVUHIHUDQVHODERUDWRULXPVQHWWVWHGZZZLUPPMUFEHFUOIHHGDGGLWLYHVª

«4b1711

.DWHJRULDYOVWHNQLVNHWLOVHWQLQJVVWRIIHU)XQNVMRQHOOJUXSSHPLGOHUVRPVWDELOLVHUHUWDUPÀRUDHQ

Tilsetningsstoffets
LGHQWL¿NDVMRQV
nummer

VEDLEGG

0n L RYHUWUXNNHW IRUP EDUH WLOVHWWHV
fôr i pelleter.
Anbefalt dose: 7,3 × 109 KDE per kg
fullfôr.
Dersom produktet håndteres eller
blandes i en lukket atmosfære,
anbefales det å bruke vernebriller
og maske ved blandingen med
mindre blanderne er utstyrt med et
avtrekkssystem.

4.
5.

I tilskuddsfôr må temperaturen ikke
RYHUVWLJH&PHG/HYXFHOO6&
RJ&PHG/HYXFHOO6&0(

2.

3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid
og
pelleteringsstabilitet.

1.

Andre bestemmelser

8.1.2019

*RGNMHQQLQJV
periodens utløp
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