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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1230/2014 

av 17. november 2014 

om godkjenning av kobberbilysinat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

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 9 nr. 2, og  

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

1) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av kobberbilysinat. 

Søknaden ble ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

2) Søknaden gjelder godkjenning av kobberbilysinat i næringsmiddelkategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 3. juli 2014(2) at 

kobberbilysinat ved de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på 

miljøet, og at det kan anses som en effektiv kilde til kobber for alle dyrearter. Myndigheten anser ikke at det er behov 

for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for 

tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Vurderingen av kobberbilysinat viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, 

er oppfylt. Bruk av stoffet bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «forbindelser av 

mikronæringsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 18.11.2014, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 13. 

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

(2) EFSA Journal 2014; 12(7):3796. 

2019/EØS/65/13 



Nr. 65/44 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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, 17. november 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG  

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg 

per kg fullfôr med et vanninnhold på 

12% 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av mikronæringsstoffer 

3b411 — Kobberbi-

lysinat 

Karakterisering av tilsetningsstoffet 

Pulver eller granulat med et 

kobberinnhold på ≥ 14,5 % og et 

lysin-HCI-innhold på ≥ 84,0 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kobberkelat av L-lysinat-HCl 

Kjemisk formel: 

Cu(C6H13N2O2)2×2HCl 

CAS-nummer: 53383-24-7 

Analysemetoder(1): 

Til bestemmelse av samlet mengde 

lysin i tilsetningsstoffet i fôrvarer: 

— ionebytterkromatografi med 

postkolonnederivatisering og 

kolometrisk påvisning eller fluo-

rescenspåvisning – EN ISO 

17180. 

Til bestemmelse av samlet mengde 

kobber i tilsetningsstoffet og 

premikser: 

— induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri (ICP-AES) – 

EN 15510 

Alle dyrearter — — Storfe 

— Storfe før drøv-

tyggingen begyn-

ner: 15 (i alt) 

— annet storfe: 35  

(i alt). 

Sau: 15 (i alt). 

Smågriser inntil  

12 uker: 170 (i alt). 

Krepsdyr: 50 (i alt). 

Andre dyr: 25 (i alt). 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôr 

som en premiks.  

2. Brukersikkerhet: åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker ved håndte-

ring. 

3. Merkingen skal ha med følgende 

ord: 

— For fôrvarer for sau dersom 

innholdet av kobber i fôrvaren 

overstiger 10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i denne 

fôrvaren kan forårsake forgift-

ning hos visse sauearter.» 

— For fôrvarer for storfe etter at 

drøvtyggingen har begynt 

dersom innholdet av kobber i 

fôrvaren er mindre enn  

20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i denne 

fôrvare kan forårsake kob-

bermangel hos storfe som 

beiter på marker med høyt 

innhold av molybden eller 

svovel.» 

— «Innholdet av lysin i tilsetnings-

stoffet bør tas i betraktning ved 

sammensetning av fôr.» 

8. desember 

2024. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg 

per kg fullfôr med et vanninnhold på 

12% 

   eller 

— induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri etter trykkopp-

slutning (ICP-AES) – EN 15621 

Til bestemmelse av samlet mengde 

kobber i fôrmidler og fôrblandinger: 

— Atomabsorpsjonsspektrometri 

(AAS) – kommisjonsforordning 

(EF) nr. 152/2009 eller 

— Induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri (ICP-AES) – 

EN 15510 

— Induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri etter trykkopp-

slutning (ICP-AES) – EN 15621 

      

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

 


