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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2294 

av 9. desember 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til innføring av en 

ny funksjonsgruppe tilsetningsstoffer 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 6 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 1831/2003 klassifiseres tilsetningsstoffer i fôrvarer etter kategori og videre etter funksjonsgruppe 

innenfor disse kategoriene i henhold til sine primære funksjoner eller egenskaper. 

2) Som et resultat av teknologisk og vitenskapelig utvikling kan noen tilsetningsstoffer forbedre hygieneforholdene til en 

fôrvare, særlig gjennom å redusere en spesifikk mikrobiologisk forurensning og begrense mulige negative virkninger av 

mikroorganismer på dyrs helse. 

3) I tillegg til å gjennomføre hygienekrav og god praksis i fôrkjeden kan driftsansvarlige i særlige tilfeller ha behov for å 

benytte hygieneforbedrende midler for å forbedre fôrvarens kvalitet, noe som gir ytterligere garantier for beskyttelse av 

dyrs og menneskers helse. Ettersom slike tilsetningsstoffer ikke kan plasseres i noen av funksjonsgruppene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1831/2003, må det tilføyes en ny funksjonsgruppe i kategorien teknologiske tilsetningsstoffer. 

4) Forordning (EF) nr. 1831/2003 bør derfor endres. 

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 

I nr. 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1831/2003 skal ny bokstav n) lyde: 

« n) hygieneforbedrende midler: stoffer eller, dersom det er relevant, mikroorganismer som positivt påvirker den 

hygieniske kvaliteten til fôrvarer ved å redusere en spesifikk mikrobiologisk forurensning.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 10.12.2015, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 

av 23.11.2017, s. 7. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 9. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


