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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 911/2009
av 29. september 2009

om godkjenning av ny bruk av preparatet Pediococcus acidilactici &1&0 0$ 0 VRP
WLOVHWQLQJVVWRIILI{UYDUHUIRUODNVH¿VNHURJUHNHU LQQHKDYHUDYJRGNMHQQLQJHQ/DOOHPDQG6$6
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Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
©0\QGLJKHWHQª  NRQNOXGHUWH L VLQ XWWDOHOVH DY  DSULO
2009(4) med at preparatet Pediococcus acidilactici
&1&00$0LNNHKDUQRHQVNDGHYLUNQLQJSnG\UV
eller menneskers helse eller på miljøet, og at bruk av
preparatet kan ha en positiv virkning ved å øke antallet
YHOXWYLNOHGHODNVH¿VNHURJIRUEHGUHRYHUOHYHOVHVHYQHQRJ
YHNVWHQKRVUHNHU0\QGLJKHWHQDQVHULNNHDWGHWHUEHKRY
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.

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)

2)



4)

5)

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.
I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det inngitt en søknad om godkjenning av preparatet som
HURSSI¡UWLYHGOHJJHWWLOGHQQHIRURUGQLQJ6¡NQDGHQYDU
ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i
henhold til artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning.
6¡NQDGHQJMHOGHUJRGNMHQQLQJLNDWHJRULHQ©DYOVWHNQLVNH
tilsetningsstoffer» av preparatet Pediococcus acidilactici
&1&0 0$ 0 VRP WLOVHWQLQJVVWRII L I{UYDUHU IRU
ODNVH¿VNHURJUHNHU
Bruk av dette mikroorganismepreparatet ble godkjent
uten tidsbegrensning for oppfôringskyllinger ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005(2) og for
oppfôringssvin ved kommisjonsforordning (EF) nr.
2036/2005(3).
Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad
RP DW JRGNMHQQLQJHQ VNDO RPIDWWH ODNVH¿VNHU RJ UHNHU

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

9('7$77'(11()2525'1,1*
Artikkel 1
Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen
«andre avlstekniske tilsetningsstoffer», godkjennes som
tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte
vedlegg.
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.
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For Kommisjonen


$QGURXOOD9$66,/,28
Medlem av Kommisjonen
___________
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VH (6WLOOHJJHW WLO Den europeiske unions tidende nr. 30 av 10.6.2010,
s. 15.
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The EFSA Journal (2009) 1038, s. 2 og 1037, s. 1.

Tilsetningsstoff

6DPPHQVHWQLQJNMHPLVNIRUPHOEHVNULYHOVH
analysemetode
Dyreart eller
dyregruppe
+¡\HVWHDOGHU

/DOOHPDQG
6$6

&1&00$
0

Pediococcus
acidilactici

,GHQWL¿NDVMRQSXOVIHOWJHOHOHNWURIRUHVH
3)*(

0HQJGHEHVWHPPHOVH
platespredningsmetoden med bruk av
056DJDURJ&VRPLQNXEDVMRQV
temperatur.

Analysemetode(1):

Karakterisering av det aktive stoffet:
/HYHG\NWLJHFHOOHUDYPediococcus
acidilactici&1&00$0

Preparat av levedyktige celler av
Pediococcus acidilactici&1&0
0$0VRPLQQHKROGHUPLQVW
1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff

Tilsetningsstoffets sammensetning:

Reker

/DNVH¿VNHU

²

1 × 109

3 × 109

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

4d1712

+¡\HVWH
innhold

²

KDE per kg fullfôr med et
vanninnhold på 12 %

/DYHVWH
innhold

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (positiv virkning på dyrenes vekst)

TilsetningsNavn på
stoffets
innehaver av
LGHQWL¿NDVMRQV
godkjenningen
nummer

VEDLEGG

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

 6LNNHUKHWVWLOWDN
nQGHGUHWWVYHUQ
briller og hansker ved håndtering.

 $QEHIDOW GRVH IRU ODNVH¿VNHU
3 × 109 KDE per kg fullfôr.

1.

Andre bestemmelser
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