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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 226/2012 

av 15. mars 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 1730/2006 med hensyn til vilkår for bruk av benzosyre 

(innehaver av godkjenningen er Emerald Kalama Chemical BV)(*) 

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 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Preparatet benzosyre, som tilhører kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer», ble godkjent i ti år som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1730/2006(2) og for 

oppfôringssvin ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1138/2007(3). 

2)  I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 har innehaveren av godkjenningen 

foreslått å endre vilkårene for godkjenningen for 

preparatet benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

avvente smågriser ved at vilkåret om at preparatet skal 

tilsettes i fôrblandinger via premikser, slettes, og at 

vilkårene for tilskuddsfôr endres. Søknaden inneholdt 

relevante opplysninger til støtte for den. Kommisjonen 

oversendte søknaden til Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA) (heretter kalt 

«Myndigheten»). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 16.3.2012, s. 6, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 3. 

(1) EUT L 268, 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. 

 

3)  Myndigheten fastslo i sin uttalelse av 6. september 

2011(4) at det er ingen grunn til å fortsatt begrense 

tilsettingen av preparatet benzosyre til fôrblandinger via 

premikser. Myndigheten mente at de begrensninger i 

bruken av tilsetningsstoffet i tilskuddsfôr fastsatt ved 

forordning (EF) nr. 1138/2007 er tilstrekkelige, og at de 

også kan omfatte avvente grisunger. 

4)  Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. 

5)  Forordning (EF) nr. 1730/2006 bør derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1730/2006 erstattes med 

teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(4) EFSA Journal 2011; 9(9):2358. 

2017/EØS/29/12 

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

Utferdiget i Brussel, 15. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategorien avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (forbedring av ytelsesparametrene vektøkning eller forholdet mellom vektøkning og fôrinntak) 

4d210 Emerald 

Kalama 

Chemical BV 

Benzosyre Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Benzosyre (≥ 99,9 %) 

Beskrivelse av det aktive stoffet: 

Benzenkarboksylsyre, fenylkarboksylsyre, 

C7H6O2 

CAS-nr.: 65-85-0 

Grenseverdi i: 

Ftalsyre: ≤ 100 mg/kg 

Bifenyl: ≤ 100 mg/kg 

Analysemetode(1) 

Kvantifisering av benzosyre i 

tilsetningsstoffet: titrering med 

natriumhydroksid (Den europeiske 

farmakopé, monografi 0066) 

Kvantifisering av benzosyre i premikser og 

fôrvarer: Reversfase høytrykksvæske-

kromatografi kombinert med UV-

påvisning (RP-HPLC/UV) — metode 

basert på ISO9231:2008 

Smågriser 

(avvente) 

— — 5 000 1.  Blandingen av forskjellige kilder til 

benzosyre må ikke overstige den tillatte 

grenseverdien for fullfôr på 5 000 mg per 

kg fullfôr. 

2.  Laveste anbefalte dose: 5 000 mg/kg 

fullfôr. 

3.  Tilskuddsfôr som inneholder benzosyre 

må ikke gis direkte til avvente smågriser, 

med mindre det blandes grundig med 

andre fôrmidler i dagsrasjonen. 

4.  Til bruk for avvente smågriser opptil 

25 kg. 

5.  Bruk åndedrettsvern og hansker ved 

håndtering. 

14.12.2016 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.» 

 


