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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 291/2014 

av 21. mars 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1289/2004 med hensyn til tilbakeholdingstid og grenseverdier for 

restmengder av tilsetningsstoffet dekokinat 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 

ut fra følgende betraktninge r: 

1) 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 («Myndigheten»). 

2) Bruk av dekokinat, som tilhører gruppen «koksidio-

statika og andre stoffer med legemiddelvirkning», ble i 

samsvar med rådsdirektiv 70/524/EØF(2) godkjent i ti år 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger 

ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1289/2004(3). 

3) Innehaveren av godkjenningen har inngitt en søknad 

med anmodning om en reduksjon i den godkjente 

tilbakeholdingstiden fra tre til null dager før slakting og 

innføring av grenseverdier for restmengder for lever 

(1,0 mg/kg), nyrer (0,8 mg/kg), muskulatur (0,5 mg/kg) 

og skinn/fett (1,0 mg/kg) fra dyr fôret med 

tilsetningsstoffet. Innehaveren av godkjenningen framla 

relevante opplysninger til støtte for søknaden. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 22.3.2014, s. 87, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 239/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 11. 

(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. 1289/2004 av 14. juli 2004 om 

den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Deccox®, som 

tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med 

legemiddelvirkning», i fôrvarer (EUT L 243 av 15.7.2004, s. 15). 

4) Myndigheten fastslo i sin uttalelse av  

12. september 2013(4) at en endret tilbakeholdingstid fra 

tre til null dager ikke går ut over forbrukersikkerheten, 

og at nye opplysninger som er framlagt, bekrefter at det 

ikke er behov for grenseverdier. 

5) Av hensyn til kontrollmulighetene ble det imidlertid 

ansett som hensiktsmessig å fastsette grenseverdier slik 

søkeren foreslo. 

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

nr. 1831/2003 er oppfylt. 

7) Forordning (EF) nr. 1289/2004 bør derfor endres. 

8) 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. 1289/2004 endres i samsvar 

med 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 2013; 11(10):3370. 

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

Utferdiget i Brussel, 21. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

2021/EØS/17/16 
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VEDLEGG 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1289/2004 skal lyde: 

«VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

registrerings-

nummer 

Navn og 

registreringsnummer 

til den personen med 

ansvar for å bringe 

tilsetningsstoffet i 

omsetning 

Tilsetningsstoff 

(handelsbe-

tegnelse) 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre 

bestemmelser 

Godkjenningsperi

odens utløp 

Grenseverdier for 

restmengder i de 

relevante 

næringsmidlene av 

animalsk opprinnelse 

mg aktivt stoff / kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

Koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning 

E756 Zoetis Belgium 

SA 

Dekokinat 

(Deccox) 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning: 

Dekokinat: 60,6 g/kg 

Raffinert, deodorisert 

soyaolje: 28,5 g/kg 

Hvetefôrmel: q.s. 1 kg 

Aktivt stoff: 

Dekokinat 

C24H35NO5 

Etyl-6-decyloksy-7-etoksy-

4-hydroksykinolin-3-

karboksylat 

CAS-nummer: 18507-89-6 

Beslektede urenheter: 

6-decyloksy-7-etoksy-4-

hydroksykinolin-3-

karboksylsyre: < 0,5 % 

Metyl-6-decyloksy-7-

etoksy-4-hydroksykinolin-3-

karboksylat: < 1,0 % 

Dietyl-4-decyloksy-3-

etoksyanilinmetylene-

malonat: < 0,5 % 

Oppfôrings

kyllinger 

 20 40 — 17. juli 2014 1 000 μg 

dekokinat/kg våt 

lever og vått 

skinn+fett, 

800 μg dekokinat/kg 

våt nyre, 

500 μg dekokinat/kg 

våt muskulatur. 
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Tilsetnings-

stoffets 

registrerings-

nummer 

Navn og 

registreringsnummer 

til den personen med 

ansvar for å bringe 

tilsetningsstoffet i 

omsetning 

Tilsetningsstoff 

(handelsbe-

tegnelse) 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre 

bestemmelser 

Godkjenningsperi

odens utløp 

Grenseverdier for 

restmengder i de 

relevante 

næringsmidlene av 

animalsk opprinnelse 

mg aktivt stoff / kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1): 

Til bestemmelse av 

dekokinat i tilsetningsstoff i 

fôrvarer, premikser og 

fôrvarer: 

Reversfase-

høytrykksvæskekromatograf

i med fluorescenspåvisning 

(RP-HPLC-FL) — EN 

16162 

Til bestemmelse av 

dekokinat i vev: 

Reversfase-

høytrykksvæskekromatograf

i i kombinasjon med 

tredobbelt firepolet 

massespektometer (RP-

HPLC-MS/MS) 

       

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

 


