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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 107/2014 

av 5. februar 2014 

om tilbaketrekking fra markedet av tilsetningsstoffene kobolt(II)klorid heksahydrat, 

kobolt(II)nitrat heksahydrat og kobolt(II)sulfat monohydrat og om endring av forordning  

(EF) nr. 1334/2003(*) 

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 tilsetnings-

stoffer i fôrvarer(1), særlig artikkel 10 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, 

og forordningen inneholder grunnlaget og fram-

gangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I artikkel 10 i 

nevnte forordning er det fastsatt at tilsetningsstoffer som 

er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), 

skal vurderes på nytt. 

2)  Fôrtilsetningene kobolt(II)klorid heksahydrat, kobolt-

(II)nitrat heksahydrat og kobolt(II)sulfat monohydrat 

ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten 

tidsbegrensning som forbindelser av mikronærings-

stoffet kobolt, og vilkårene for deres godkjenning  

ble senest fastsatt i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1334/2003(3). Disse fôrtilsetningene ble deretter 

oppført i fellesskapsregisteret over tilsetningsstoffer i 

fôrvarer som eksisterende produkter, i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3)  Det var ikke inngitt noen søknader om godkjenning i 

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

nr. 1831/2003 før utløpet av fristen fastsatt i nevnte 

bestemmelse for bruk av disse fôrtilsetningene som 

tilhører gruppen mikronæringsstoffer. 

4)  Disse fôrtilsetningene bør derfor trekkes tilbake fra 

markedet. 

5)  Som følge av tilbaketrekkingen fra markedet bør 

oppføringen av disse fôrtilsetningene under «E3 kobolt 

– Co» i vedlegget til forordning (EF) nr. 1334/2003, 

utgå. Forordning (EF) nr. 1334/2003 bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 6.2.2014, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 1. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om 

tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003 av 25. juli 2003 om 

endring av vilkårene for godkjenning av flere tilsetningsstoffer 

som tilhører gruppen mikronæringsstoffer i fôrvarer (EUT L 187 

av 26.7.2003, s. 11). 

6)  Berørte parter bør gis en overgangsperiode der eksis-

terende lagre av de tilsetningsstoffene som skal trekkes 

tilbake fra markedet, samt premikser, fôrblandinger og 

fôrmidler som er framstilt med disse tilsetnings-

stoffene, kan brukes opp. 

7)  Tilbaketrekkingen fra markedet av de tre produktene 

hindrer ikke at de kan godkjennes, eller at det kan 

treffes tiltak vedrørende deres status i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tilbaketrekking 

Fôrtilsetningene kobolt(II)klorid heksahydrat, kobolt(II)nitrat 

heksahydrat og kobolt(II)sulfat monohydrat, som tilhører 

gruppen «mikronæringsstoffer», skal trekkes tilbake fra 

markedet. 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 1334/2003 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1334/2003 utgår postene 

«kobolt(II)klorid heksahydrat», «kobolt(II)nitrat heksahydrat» 

og «kobolt(II)sulfat monohydrat» under grunnstoffet E3 

kobolt – Co. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

1.  Eksisterende lagre av produktene nevnt i artikkel 1 kan 

fortsatt bringes i omsetning og brukes som tilsetnings-

stoffer i fôrvarer fram til 26. august 2014. 

2.  Premikser som er framstilt med tilsetningsstoffene nevnt i 

nr. 1, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes fram til 

26. februar 2015. 

3.  Fôrblandinger og fôrmidler som er blitt merket i samsvar 

med forordning (EF) nr. 767/2009 før 26. august 2015, og 

som er framstilt med tilsetningsstoffene nevnt i nr. 1 eller 

med premiksene nevnt i nr. 2, kan fortsatt bringes i 

omsetning eller brukes til lagrene er tømt. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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. 

Utferdiget i Brussel 5. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


