
27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/461 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/724 

av 5. mai 2015 

om godkjenning av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som tilsetningsstoffer i fôrvarer til 

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) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi 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) Vitamin A ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle 

dyrearter. Dette produktet ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, i 

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

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad 

om ny vurdering av vitamin A i form av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat og preparater av disse som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter og, i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning, for ny bruk i drikkevann. 

Søkeren anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer». 

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

nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 12. desember 

2012(3) med at retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

5) Myndigheten konkluderte videre med at retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat er effektive kilder til vitamin 

A, og at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav 

om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i 

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

6) Vurderingen av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt, bortsett fra for drikkevann. Bruk av stoffene bør derfor godkjennes i fôrvarer 

som angitt i vedlegget til denne forordning. Det bør fastsettes høyeste tillatte innhold av vitamin A uavhengig av dets 

form. Vitamin A bør ikke gis direkte gjennom drikkevann ettersom en ekstra tilførselskanal vil øke risikoen for 

brukerne. Godkjenningen av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som ernæringsmessige tilsetningsstoffer i 

funksjonsgruppen «vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», bør derfor avslås 

for bruk i vann. Dette forbudet får ikke anvendelse dersom tilsetningsstoffene forekommer i fôrblandinger som senere 

tilføres gjennom vann. 

7) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig anvendelse, bør 

det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som godkjenningen 

medfører. 

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

fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 6.5.2015, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2015 av 

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

unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 12. 

(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) EFSA Journal 2013; 11(1):3037. 

2020/EØS/57/17 



Nr. 57/462 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffene som er angitt i vedlegget og tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «vitaminer, 

provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på 

vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Godkjenningen av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og 

funksjonsgruppen «vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning» avslås for bruk i vann. 

Artikkel 3 

Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder stoffene, og som er framstilt og merket før 26. november 2015 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 26. mai 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 26. mai 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 26. mai 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 26. mai 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 26. mai 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 4 

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, 5. mai 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp IU av vitamin A per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. 

3a672a — «Retinylacetat» 

eller «Vitamin 

A» 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Retinylacetat 

Trifenylfosfinoksid (TPPO) ≤ 100 mg/kg 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Retinylacetat 

C22H32O2 

CAS-nr.: 127-47-9 

Retinylacetat, fast form, framstilt ved 

kjemisk syntese. 

Renhetskriterier: minst 95 % (minst 

2,76 MIU/g). 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av vitamin A i til-

setningsstoff i fôrvarer: tyntsjiktkromatografi 

og UV-deteksjon (TLC-UV) (Ph. Eur. 

6th edition, monograph 0217).  

Til bestemmelse av vitamin A i premikser og 

fôrvarer: Reversfase høytrykksvæske-

kromatografi (RP-HPLC) med UV- eller 

fluorescensdeteksjon — kommisjons-

forordning (EF) nr. 152/2009(2). 

Smågriser 

(spedgriser og 

avvente smågriser) 

— — 16000 1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôr i form av en 

premiks. 

2. Retinylacetat kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

3.  Som angitt på etiketten 

gjelder følgende ekvivalenter 

for innholdet: 1IU = 0,344 μg 

retinylacetat. 

4. Blandingen av retinylacetat, 

retinylpalmitat og retinyl-

propionat skal ikke overstige 

det høyeste tillatte innholdet 

for de relevante artene og 

kategoriene. 

5. Angi vilkår for lagring og 

stabilitet i bruksanvisningen 

for tilsetningsstoffet og 

premiksene. 

6. Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

26. mai 2025 

Oppfôringssvin — — 6500 

Purker — — 12000 

Andre svin — — — 

Kyllinger og 

mindre utbredte 

fjørfearter 

≤ 14 dager — 20000 

> 14 dager — 10000 

Kalkuner ≤ 28 dager — 20000 

> 28 dager — 10000 

Annet fjørfe — — 10000 

Melkekyr og 

avlskyr 

 — 9000 

Kalver beregnet på 

avl 

4 måneder — 16000 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp IU av vitamin A per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

    Andre kalver og 

kyr 

— — 25000   

Lam og kje 

beregnet på avl 

≤ 2 måneder — 16000 

> 2 måneder — — 

Oppfôringsstorfe,  

-sauer og -geiter 

— — 10000 

Annet storfe og 

andre sauer og 

geiter 

— — — 

Pattedyr — — Bare 

melke-

erstatning: 

25000 

Andre dyrearter — — — 

3a672b  «Retinyl-

palmitat» eller 

«Vitamin A» 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Retinylpalmitat 

Trifenylfosfinoksid (TPPO) ≤ 100 mg/kg 

tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Retinylpalmitat 

C36H60O2 

CAS-nr.: 79-81-2 

Retinylpalmitat, fast eller flytende form, 

framstilt ved kjemisk syntese: minst 90 % 

eller 1,64 MIU/g. 

Smågriser 

(spedgriser og 

avvente smågriser) 

— — 16000 1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôr i form av en 

premiks. 

2.  Retinylpalmitat kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

3.  Som angitt på etiketten 

gjelder følgende ekvivalenter 

for innholdet: 1IU =  

0,5458 μg retinylpalmitat. 

26. mai 2025 

Oppfôringssvin — — 6500 

Purker — — 12000 

Andre svin — — — 

Kyllinger og 

mindre utbredte 

fjørfearter 

≤ 14 dager — 20000 

> 14 dager — 10000 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp IU av vitamin A per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av vitamin A i til-

setningsstoff i fôrvarer: tyntsjiktkromatografi 

og UV-deteksjon (TLC-UV) (Ph. Eur. 

6th edition, monograph 0217).  

Til bestemmelse av vitamin A i premikser og 

fôrvarer: Reversfase høytrykksvæske-

kromatografi (RP-HPLC) med UV- eller 

fluorescensdeteksjon — forordning (EF) 

nr. 152/2009. 

Kalkuner ≤ 28 dager — 20000 4.  Blandingen av retinylacetat, 

retinylpalmitat og retinyl-

propionat skal ikke overstige 

det høyeste tillatte innholdet 

for de relevante artene og 

kategoriene. 

5.  Angi vilkår for lagring og 

stabilitet i bruksanvisningen  

for tilsetningsstoffet og 

premiksene. 

6.  Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

 

> 28 dager — 10000 

Annet fjørfe — — 10000 

Melkekyr og 

avlskyr 

— — 9000 

Kalver beregnet på 

avl 

4 måneder — 16000 

Andre kalver og 

kyr 

— — 25000 

Lam og kje 

beregnet på avl 

≤ 2 måneder — 16000 

> 2 måneder — — 

Oppfôringsstorfe, -

sauer og -geiter 

— — 10000 

Annet storfe og 

andre sauer og 

geiter 

— — — 

Pattedyr — — Bare 

melke-

erstatning: 

25000 

Andre dyrearter — — — 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp IU av vitamin A per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

3a672c  «Retinyl-

propionat» 

eller «Vitamin 

A» 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Retinylpropionat 

Trifenylfosfinoksid (TPPO) ≤ 100 mg/kg 

tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Retinylpropionat 

C23H34O2 

CAS-nr.: 7069-42-3 

Retinylpropionat, fast eller flytende form, 

framstilt ved kjemisk syntese: minst 95 % 

eller 2,64 MIU/g 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av vitamin A i 

tilsetningsstoff i fôrvarer: tyntsjiktkroma-

tografi og UV-deteksjon (TLC-UV) (Ph. Eur. 

6th edition, monograph 0217). 

Til bestemmelse av vitamin A i premikser og 

fôrvarer: Reversfase høytrykksvæske-

kromatografi (RP-HPLC) med UV- eller 

fluorescensdeteksjon — forordning (EF) 

nr. 152/2009. 

Smågriser 

(spedgriser og 

avvente smågriser) 

— — 16000 1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôr i form av en 

premiks. 

2.  Retinylpropionat kan bringes 

i omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

3.  Som angitt på etiketten 

gjelder følgende ekvivalenter 

for innholdet: 1IU =  

0,3585 μg retinylpropionat. 

4.  Blandingen av retinylacetat, 

retinylpalmitat og retinyl-

propionat skal ikke overstige 

det høyeste tillatte innholdet  

for de relevante artene og 

kategoriene. 

5.  Angi vilkår for lagring og 

stabilitet i bruksanvisningen  

for tilsetningsstoffet og 

premiksene. 

6.  Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

26. mai 2025 

Oppfôringssvin — — 6500 

Purker — — 12000 

Andre svin — — — 

Kyllinger og 

mindre utbredte 

fjørfearter 

≤ 14 dager — 20000 

> 14 dager — 10000 

Kalkuner ≤ 28 dager — 20000 

> 28 dager — 10000 

Annet fjørfe — — 10000 

Melkekyr og 

avlskyr 

— — 9000 

Kalver beregnet på 

avl 

4 måneder — 16000 

Andre kalver eller 

kyr 

— — 25000 

Lam og kje 

beregnet på avl 

≤ 2 måneder — 16000 

> 2 months — — 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp IU av vitamin A per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

    Oppfôrings-storfe, 

-sauer og –geiter 

— — 10000   

Annet storfe og 

andre sauer og 

geiter 

— — — 

Pattedyr — — Bare 

melke-

erstatning: 

25000 

Andre dyrearter — — — 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av 27. januar 2009 om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1). 

 


