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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 884/2010

2016/EØS/8/31

av 7. oktober 2010
om endring av forordning (EF) nr. 1464/2004 med hensyn til tilbakeholdingstiden for tilsetningsstoffet «Monteban» i gruppen koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

tilbakeholdingstiden før slakting fra ett døgn til null døgn.
Innehaveren av godkjenningen framla relevante opplysninger til støtte for søknaden.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
5)

Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 10. mars 2010
med at bruk av Monteban til oppfôringskyllinger ved den
foreslåtte høyeste dosen og uten tilbakeholdingstid er
trygt for forbrukerne, og at søknaden om å redusere tilbakeholdingstiden fra ett døgn til null døgn kan innvilges(3).

6)

Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003 er oppfylt.

7)

Forordning (EF) nr. 1464/2004 bør derfor endres.

8)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen —

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

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 henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan vilkårene for godkjenning av et tilsetningsstoff endres etter søknad fra innehaveren av godkjenningen og på grunnlag av
en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»).

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

Bruk av narasin (Monteban) ble godkjent for ti år for
oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 1464/2004 av 17. august 2004 om den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Monteban, som tilhører
gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning», i fôrvarer(2).

I niende kolonne, «Andre bestemmelser», i tabellen i vedlegget
til forordning (EF) nr. 1464/2004 utgår setningen «Bruk forbudt
minst ett døgn før slakting».

Innehaveren av godkjenningen inngav søknad om endring
av godkjenningen av dette tilsetningsstoffet for å redusere

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

Artikkel 2

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

Utferdiget i Brussel, 7. oktober 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

____________
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 265 av 8.10.2010, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 1.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
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