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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/861 

av 3. juni 2015 

om godkjenning av kaliumjodid, vannfritt kalsiumjodat og overtrukket granulert vannfritt 

kalsiumjodat som tilsetningsstoffer 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)  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)  Kaliumjodid og vannfritt kalsiumjodat ble godkjent uten tidsbegrensning ved direktiv 70/524/EØF, som endret ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1459/2005(3). Disse produktene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i 

fôrvarer som eksisterende produkter, 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 søknader 

om ny vurdering av kaliumjodid og vannfritt kalsiumjodat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. I tillegg er 

det inngitt en søknad basert på artikkel 10 nr. 2 om ny vurdering av vannfritt kalsiumjodat i overtrukket granulert form 

for alle dyrearter. For de tre jodforbindelsene anmodet søkerne om at tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknadene 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 (heretter kalt «Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 

19. mai 2014(4)(5)(6)(7) med at kaliumjodid, vannfritt kalsiumjodat og overtrukket granulert vannfritt kalsiumjodat ikke 

har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 137 av 4.6.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2015 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. 8. 

(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. 1459/2005 av 8. september 2005 om endring av vilkårene for godkjenning av flere tilsetningsstoffer i 

fôrvarer som tilhører gruppen mikronæringsstoffer (EUT L 233 av 9.9.2005, s. 8). 

(4) EFSA Journal 2013; 11(2):3099. 

(5) EFSA Journal 2013; 11(2):3100. 

(6) EFSA Journal 2013; 11(2):3101. 

(7) EFSA Journal 2013; 11(3):3178. 
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5)  Myndigheten konkluderte videre med at kaliumjodid, vannfritt kalsiumjodat og overtrukket granulert vannfritt 

kalsiumjodat er effektive jodkilder for de respektive målartene, og at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for 

brukerne dersom det treffes egnede vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking 

etter markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene framlagt av 

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

6)  Vurderingen av kaliumjodid, vannfritt kalsiumjodat og overtrukket granulert vannfritt kalsiumjodat viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse stoffene og preparatene bør 

derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

7)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av kaliumjodid, vannfritt 

kalsiumjodat og overtrukket granulert vannfritt kalsiumjodat må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en 

overgangsperiode, slik at de 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 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

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

«forbindelser av mikronæringsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 1459/2005 

I vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1459/2005 utgår postene «Kaliumjodid» og «Kalsiumjodat, vannfritt» under 

grunnstoffet «E2», «Jod-I». 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

1.  Kaliumjodid og vannfritt kalsiumjodat, som ble godkjent ved direktiv 70/524/EØF, og fôr som inneholder disse stoffene, 

og som er framstilt og merket før 24. desember 2015 i samsvar med reglene som gjaldt før 24. juni 2015, kan fortsatt bringes i 

omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2.  Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 24. juni 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 24. juni 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. For 

fôr beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon, utløper tidsrommet for framstilling og merking nevnt i 

første punktum 24. juni 2017. 



Nr. 17/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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, 3. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Grunnstoff (I) i mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av mikronæringsstoffer. 

3b201 — Kaliumjodid Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kaliumjodid og kalsiumstearat i 

pulverform med et jodinnhold på minst  

69 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kaliumjodid 

Kjemisk formel: KI 

CAS-nummer: 7681-11-0 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av kaliumjodid i 

tilsetningsstoffet: 

— Titrimetri — Food Chemicals Codex' 

monografi eller 

— Titrimetri — Den europeiske 

farmakopés monografi (Eur.Ph. 6 01/ 

2008:0186). 

Til bestemmelse av samlet mengde kalium 

i tilsetningsstoffet: 

— Atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869:2000) eller 

— Induktivt koplet plasma-atomemisjons-

spektrometri, ICP-AES (EN 

15510:2007). 

Alle arter — — Dyr av heste-

familien: 4 (i alt) 

Drøvtyggere til 

melkeproduksjon 

og verpehøner: 5  

(i alt) 

Fisk: 20 (i alt) 

Andre dyrearter 

eller dyregrupper: 

10 (i alt) 

1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrblandinger i form av en 

premiks. 

2.  Kaliumjodid kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

3.  Vernetiltak skal treffes i henhold 

til nasjonale regler for gjennom-

føring av Unionens regelverk for 

helse og sikkerhet på arbeids-

plassen, herunder rådsdirektiv 

89/391/EØF(2), 89/656/EØF(3), 

92/85/EØF(4) og 98/24/EF(5). 

Egnede vernehansker, åndedretts- 

og øyevern skal brukes ved 

håndtering, i samsvar med råds-

direktiv 89/686/EØF(6). 

4.  I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringsvilkår og pelle-

teringsstabilitet. 

24. juni 2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Grunnstoff (I) i mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet mengde jod i 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger: 

— Induktivt koplet plasma-atomemisjons-

spektrometri, ICP-MS (EN 

15111:2007). 

    5.  Anbefalt samlet maksimums-

innhold av jod i fullfôr er 

følgende: 

— for dyr av hestefamilien: 

3 mg/kg, 

— for hunder: 4 mg/kg, 

— for katter: 5 mg/kg, 

— for drøvtyggere til melkepro-

duksjon: 2 mg/kg, 

— for verpehøner: 3 mg/kg. 

 

3b202 — Kalsi-

umjodat, 

vannfritt 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Vannfritt kalsiumjodat i pulverform med et 

jodinnhold på minst 63,5 % 

Karakterisering av de aktive stoffene 

Kjemisk formel: Ca(IO3)2 

CAS-nummer: 7789-80-2 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av kalsiumjodat i 

tilsetningsstoffet: 

— Titrimetri — Food Chemicals Codex' 

monografi eller 

— Titrimetri — Den europeiske farma-

kopés monografi (Eur.Ph. 

6 01/2008:20504). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

kalsium i tilsetningsstoffet: 

— Atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869:2000) eller 

Alle arter — — Dyr av heste-

familien: 4 (i alt) 

Drøvtyggere til 

melkeproduksjon 

og verpehøner: 

5 (i alt) 

Fisk: 20 (i alt) 

Andre dyrearter 

eller dyregrupper: 

10 (i alt) 

1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

en fôrblanding i form av en 

premiks. 

2.  Kalsiumjodat kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

3.  Vernetiltak skal treffes i henhold 

til nasjonale regler for gjennom-

føring av Unionens regelverk for 

helse og sikkerhet på arbeids-

plassen, herunder direktiv 

89/391/EØF, 89/656/EØF, 

92/85/EØF og 98/24/EF. Egnede 

vernehansker, åndedretts- og 

øyevern skal brukes ved 

håndtering, i samsvar med 

direktiv 89/686/EØF. 

24. juni 2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Grunnstoff (I) i mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   — Induktivt koplet plasma-atomemisjons-

spektrometri, ICP-AES (EN 

15510:2007). 

Til bestemmelse av samlet mengde jod i 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger: 

— Induktivt koplet plasma-atomemisjons-

spektrometri, ICP-MS (EN 

15111:2007). 

    4.  Anbefalt samlet maksimums-

innhold av jod i fullfôr er 

følgende: 

— for dyr av hestefamilien: 

3 mg/kg, 

— for hunder: 4 mg/kg, 

— for katter: 5 mg/kg, 

— for drøvtyggere til 

melkeproduksjon: 2 mg/kg, 

— for verpehøner: 3 mg/kg. 

 

3b203 — Overtrukket 

granulert 

kalsiumjodat, 

vannfritt 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Overtrukket granulert preparat av vannfritt 

kalsiumjodat med et jodinnhold på 1–10 % 

Overflatebehandlingsmidler og disperge-

ringsmidler (valg mellom polyoksyetylen 

(20) sorbitanmonolaurat (E432), glyse-

rolpolyetylenglykolrisinolat (E484), 

polyetyleneglykol 300, sorbitol (E420ii) og 

maltdekstrin): < 5 %. 

Fôrmidler (kalsiummagnesiumkarbonat, 

kalsiumkarbonat, maiskolber) som 

granuleringsmidler. 

Partikler < 50 μm: < 1,5 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Ca(IO3)2 

CAS-nummer: 7789-80-2 

Alle arter — — Dyr av heste-

familien: 4 (i alt) 

Drøvtyggere til 

melkeproduksjon 

og verpehøner: 

5 (i alt) 

Fisk: 20 (i alt) 

Andre dyrearter 

eller dyregrupper: 

10 (i alt) 

1.  Brukersikkerhet: Åndedretts-

vern, vernebriller og hansker 

skal brukes ved håndtering. 

2.  Anbefalt samlet maksimums-

innhold av jod i fullfôr er 

følgende: 

— for dyr av hestefamilien: 

3 mg/kg, 

— for hunder: 4 mg/kg, 

— for katter: 5 mg/kg, 

— for drøvtyggere til 

melkeproduksjon: 2 mg/kg, 

— for verpehøner: 3 mg/kg. 

24. juni 2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Grunnstoff (I) i mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av kalsiumjodat i til-

setningsstoffet: 

— Titrimetri — Food Chemicals Codex' 

monografi eller 

— Titrimetri — Den europeiske farma-

kopés monografi (Eur.Ph. 6 01/ 

2008:20504). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

kalsium i tilsetningsstoffet: 

— Atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869:2000) eller 

— Induktivt koplet plasma-atomemisjons-

spektrometri, ICP-AES (EN 

15510:2007). 

Til bestemmelse av samlet mengde jod i 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger: 

— Induktivt koplet plasma-atomemisjons-

spektrometri, ICP-MS (EN 

15111:2007). 

      

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

(2) Rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen (EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv av 30. november 1989 om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeidstakernes bruk av personlig verneutstyr i arbeidet (EFT L 393 av 30.12.1989, s. 18). 

(4) Rådsdirektiv 92/85/EØF av 19. oktober 1992 om iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer (EFT L 348 av 

28.11.1992, s. 1). 

(5) Rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på arbeidsplassen (EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11). 

(6) Rådsdirektiv av 21. desember 1989 om tilnærming av medlemsstatenes lover om personlig verneutstyr (EFT L 399 av 30.12.1989, s. 18). 

 


