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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 288/2013 

av 25. mars 2013 

om oppheving av godkjenninger for preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM 

I-1012) som omhandlet i forordning (EF) nr. 256/2002, (EF) nr. 1453/2004, (EF) nr. 255/2005, (EF) 

nr. 1200/2005, (EF) nr. 166/2008 og (EF) nr. 378/2009(*) 

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. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder 

bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i 

fôrvarer og om vilkårene og framgangsmåtene for å gi, 

trekke tilbake eller oppheve en slik godkjenning. I 

henhold til artikkel 10 i nevnte forordning skal 

tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til 

rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2)  Preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 

40112/CNCM I-1012) er i samsvar med direktiv 

70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til bruk for smågriser under to 

måneder samt purker ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 256/2002(3), for smågriser fra to til fire måneder og 

oppfôringssvin ved kommisjonsforordning (EF) nr. 

1453/2004(4), for oppfôringsstorfe ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 255/2005(5) og for 

oppfôringskaniner og oppfôringskyllinger ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005(6). Preparatet 

ble deretter oppført i Den europeiske unions register 

over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende 

produkt i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

3)  Dette preparatet er også godkjent i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1831/2003 for et tidsrom på ti år for 

oppfôringskalkuner ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 166/2008(7) og for oppfôringskaniner ved kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 378/2009(8). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 86 av 26.3.2013, s. 15, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 217/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 7. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. 

(3) EFT L 41 av 13.2.2002, s. 6. 

(4) EUT L 269 av 17.8.2004, s. 3. 

(5) EUT L 45 av 16.2.2008, s. 3. 

(6) EUT L 195 av 27.7.2005, s. 6. 

(7) EUT L 50 av 23.2.2008, s. 11. 

(8) EUT L 116 av 9.5.2009, s. 3. 

4)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 

7, er det inngitt en søknad om godkjenning av preparatet 

av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-

1012) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfô-

ringsstorfe, oppfôringskaniner, oppfôringskyllinger, 

smågriser (avvente), oppfôringssvin og avlspurker, og i 

samsvar med forordningens artikkel 7 er det inngitt en 

søknad om ny bruk av preparatet for kalver beregnet på 

avl; begge søknader ber om at tilsetningsstoffet 

klassifiseres i kategorien «avlstekniske tilsetnings-

stoffer». Søknadene er ledsaget av de opplysningene og 

dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

16. oktober 2012(9) med at stammen av Bacillus cereus 

framviser resistensdeterminanter for to antibiotika som 

brukes i medisin og veterinærmedisin, hvorav minst én 

kan anses å være resistent. Det ble også fastslått at det 

på grunn av tilstedeværelsen av gener som er organisert 

på samme måte som sykdomsframkallende Bacillus 

cereus-stammer, må antas at Bacillus cereus-stammen i 

preparatet som omfattes av søknaden, har evnen til å 

utvikle funksjonelle toksiner som spiller en rolle ved 

sykdommer som overføres gjennom næringsmidler. 

6)  Tilgjengelige opplysninger gjør det ikke mulig å 

utelukke risikoen for at preparatet av Bacillus cereus 

var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) kan spre 

resistens mot disse antibiotikaene til andre 

mikroorganismer og utsette dem som håndterer 

tilsetningsstoffet, eller forbrukerne, for risikoen for 

toksiner. Det er dermed ikke fastslått at preparatet ikke 

har en skadelig virkning på dyrs eller menneskers helse 

når det brukes i henhold til de foreslåtte vilkårene 

7)  Myndighetens konklusjoner om preparatets sikkerhet 

gjelder bruk av preparatet til alle dyrearter som det er 

gitt godkjenning for, herunder oppfôringskalkuner og 

avlshunnkaniner, i samsvar med forordning (EF)  

nr. 166/2008 og (EF) nr. 378/2009. 

8)  Disse godkjenningene oppfyller dermed ikke lenger 

vilkårene i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003.  

  

(9) EFSA Journal 2012; 10(10):2924. 
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9)  Det er mulig at tilleggsdata om sikkerheten ved bruk av 

preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 

40112/CNCM I-1012) kan frambringe nye elementer 

som vil gjøre det mulig å gjennomgå vurderingen som 

er utført for tilsetningsstoffet, på nytt. I den forbindelse 

argumenterer søkeren om godkjenning av preparatet 

med at det kan framlegges ny dokumentasjon som 

påviser at tilsetningsstoffet er trygt. For dette formål har 

søkeren forpliktet seg til å framlegge tilleggsdata som 

ifølge søkeren skal være tilgjengelige innen april 2013. 

Disse dataene vil bestå av nye undersøkelser som støtter 

en ny taksonomisk klassifikasjon av mikroorganismen 

som en ny Bacillus-art, ikke-overførbarhet for 

antibiotikaresistens og manglende funksjonalitet for 

enterotoksingenene i genomet til Bacillus var. toyoi. 

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

nr. 1831/2003 bør derfor godkjenningene for preparatet 

av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-

1012) gitt ved forordning (EF) nr. 256/2002, (EF)  

nr. 1453/2004, (EF) nr. 255/2005, (EF) nr. 1200/2005, 

(EF) nr. 166/2008 og (EF) nr. 378/2009 oppheves i 

påvente av framlegging og vurdering av tilleggsdata. 

Opphevingstiltaket bør gjennomgås på nytt når 

Myndigheten har gjennomgått disse dataene. 

11)  Ettersom videre bruk av preparatet som tilsetningsstoff 

kan forårsake risiko for menneskers og dyrs helse, bør 

de respektive produktene snarest mulig trekkes tilbake 

fra markedet. Av praktiske årsaker bør det imidlertid 

tillates en begrenset overgangsperiode for å tilbakekalle 

de berørte produktene fra markedet, slik at aktørene kan 

oppfylle sin forpliktelse. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Oppheving av godkjenning gitt ved forordning (EF)  

nr. 256/2002 

Godkjenningen gitt ved forordning (EF) nr. 256/2002 med 

hensyn til preparatet spesifisert i post E 1701 i vedlegg III til 

forordningen oppheves. 

Artikkel 2 

Oppheving av godkjenning gitt ved forordning (EF)  

nr. 1453/2004 

Godkjenningen gitt ved forordning (EF) nr. 1453/2004 med 

hensyn til preparatet spesifisert i post E 1701 i vedlegg I til 

forordningen oppheves. 

Artikkel 3 

Oppheving av godkjenning gitt ved forordning (EF)  

nr. 255/2005 

Godkjenningen gitt ved forordning (EF) nr. 255/2005 med 

hensyn til preparatet spesifisert i post E 1701 i vedlegg I til 

forordningen oppheves. 

Artikkel 4 

Oppheving av godkjenning gitt ved forordning (EF)  

nr. 1200/2005 

Godkjenningen gitt ved forordning (EF) nr. 1200/2005 med 

hensyn til preparatet spesifisert i post E 1701 i vedlegg II til 

forordningen oppheves. 

Artikkel 5 

Oppheving av godkjenning gitt ved forordning (EF)  

nr. 166/2008 

Godkjenningen gitt ved artikkel 1 i forordning (EF) 

nr. 166/2008 oppheves. 

Artikkel 6 

Oppheving av godkjenning gitt ved forordning (EF)  

nr. 378/2009 

Godkjenningen gitt ved artikkel 1 i forordning (EF) 

nr. 378/2009 oppheves. 

Artikkel 7 

Overgangstiltak 

Eksisterende lagre av preparatet av Bacillus cereus var. toyoi 

(NCIMB 40112/CNCM I-1012) til bruk for oppfôringsstorfe, 

oppfôringskaniner, oppfôringskyllinger, smågriser, 

oppfôringssvin, purker, oppfôringskalkuner og hunnavlskaniner 

samt av premikser som inneholder preparatet, skal trekkes 

tilbake fra markedet innen 14. juni 2013. Fôrmidler og 

sammensatte fôrvarer som er framstilt med preparatet eller med 

premikser som inneholder preparatet før 14. juni 2013, skal 

trekkes tilbake fra markedet innen 15. oktober 2013. 

Artikkel 8 

Ny vurdering av tiltaket 

Denne forordning skal vurderes på nytt innen 15. april 2015. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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, 25. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  


