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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) nr. 1190/2011

2017/EØS/4/14

av 18. november 2011
om endring av forordningene (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 med hensyn til navnet på
innehaveren av godkjenningen av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoffet i fôrvarer(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

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

4)

For at søkeren skal kunne utnytte sine markedsføringsrettigheter under navnet Emerald Kalama Chemical BV
er det nødvendig å endre vilkårene for godkjenningen.

5)

Forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 bør
derfor endres.

6)

Ettersom endringene i vilkårene for godkjenning
ikke skyldes sikkerhetsgrunner, bør det fastsettes en
overgangsperiode slik at eksisterende lagre kan brukes
opp.

7)

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

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

Emerald Kalama Chemical BV har inngitt søknader i
henhold til artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003
med forslag om å endre navnet på innehaveren av
godkjenningen med hensyn til kommisjonsforordning
(EF) nr. 1730/2006 av 23. november 2006 om godkjenning
av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoff i
fôrvarer(2) og med hensyn til kommisjonsforordning (EF)
nr. 1138/2007 av 1. oktober 2007 om godkjenning av
ny bruk av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoff i
fôrvarer(3).

Søkeren hevder at DSM Special Products BV fra
26. mai 2011 ble omdannet til Emerald Kalama
Chemical BV, som nå eier markedsføringsrettighetene
til nevnte tilsetningsstoff. Søkeren har framlagt relevante
dokumenter til støtte for dette.

Den foreslåtte endringen i vilkårene for godkjenningen
er av ren administrativ art og innebærer ikke en ny
vurdering av det berørte tilsetningsstoffet. Den europeiske
myndighet for næringsmiddeltrygghet er underrettet om
søknaden.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 19.11.2011, s. 28,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2012 av 30. april 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 50 av 13.9.2012, s. 9.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EUT L 325 av 24.11.2006, s. 9.
(3) EUT L 256 av 2.10.2007, s. 8.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I kolonne 2 i tabellen i vedlegget til forordning (EF)
nr. 1730/2006, erstattes ordene «DSM Special Products» med
«Emerald Kalama Chemical BV».

Artikkel 2
I kolonne 2 i tabellen i vedlegget til forordning (EF)
nr. 1138/2007, erstattes ordene «DSM Special Products» med
«Emerald Kalama Chemical BV».

Artikkel 3
Eksisterende lagre som er i samsvar med bestemmelsene som
gjaldt før datoen for denne forordnings ikrafttredelse, kan
fortsatt markedsføres og brukes inntil 9. juni 2012.

Artikkel 4
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. november 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
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