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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2023 

av 18. november 2016 

om godkjenning av natriumbenzoat, kaliumsorbat, maursyre og natriumformiat 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. Ved artikkel 10 nr. 7 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 10 nr. 1–4, fastsettes særlige bestemmelser om vurdering 

av produkter som brukes i Unionen som tilsetningsstoffer i ensilasje. 

2) I samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble natriumbenzoat oppført i registeret over 

tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt i funksjonsgruppen «tilsetningsstoffer i ensilasje» for alle 

dyrearter. 

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

inngitt en søknad om godkjenning av natriumbenzoat, og i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

det inngitt søknader om godkjenning av kaliumsorbat, maursyre og natriumformiat. Søknadene inneholdt de 

opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Søknadene gjelder godkjenning av natriumbenzoat, kaliumsorbat, maursyre og natriumformiat som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» for alle dyrearter. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 13. juni 2012(2) 

med at natriumbenzoat under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse 

eller på miljøet, imidlertid ble det ansett som potensielt sensibiliserende, og det kan ikke utelukkes at det utgjør en risiko 

ved innånding. Myndigheten konkluderte også med at tilsetningsstoffet potensielt kan forbedre produksjonen av 

ensilasje ved å redusere pH og øke holdbarheten til tørrstoff i materiale som er lett, relativt vanskelig og vanskelig å 

ensilere. 

6) Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 18. juni 2013(3) med at kaliumsorbat under de foreslåtte bruksvilkårene ikke 

har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, imidlertid ble det ansett som irriterende for hud 

og øyne og potensielt irriterende for luftveiene. Myndigheten konkluderte også med at tilsetningsstoffet har potensial til 

å forbedre den aerobe stabiliteten til ensilasje i materiale som det er lett og relativt vanskelig å ensilere. 

7) Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 11. september 2014(4) med at maursyre under de foreslåtte bruksvilkårene 

ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, imidlertid ble det ansett som etsende for 

hud, øyne og luftveier. Myndigheten konkluderte også med at tilsetningsstoffet har potensial til å forbedre 

ensileringsprosessen og kvaliteten på ensilasje i ensilasjens aerobe stabilitet i materiale som er relativt vanskelig og 

vanskelig å ensilere.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 19.11.2016, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 12. 

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

(2) EFSA Journal 2012;10(7):2779. 

(3) EFSA Journal 2013;11(7):3283. 

(4) EFSA Journal 2014;1(10):3827. 
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8) Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 11. mars 2015(1) med at natriumformiat under de foreslåtte bruksvilkårene 

ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, imidlertid ble den flytende formen ansett 

som etsende for hud, øyne og luftveier. Myndigheten konkluderte også med at tilsetningsstoffet har potensial til å 

forbedre holdbarheten til næringsstoffer ved å redusere tap av tørrstoff i materiale som er lett, relativt vanskelig og 

vanskelige å ensilere. 

9) Når det gjelder natriumbenzoat, kaliumsorbat, maursyre og natriumformiat, anser Myndigheten ikke at det er behov for 

særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet også rapporten om analysemetoden for 

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

10) Vurderingene av natriumbenzoat, kaliumsorbat, maursyre og natriumformiat viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse tilsetningsstoffene bør derfor godkjennes i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

11) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av natriumbenzoat må få øyeblikkelig 

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

godkjenningen medfører. 

12) 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 

Tilsetningsstoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«tilsetningsstoffer i ensilasje», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Natriumbenzoat oppført i vedlegget og fôr som inneholder dette, og som er framstilt og merket før 9. juni 2017 i samsvar med 

reglene som gjaldt før 9. desember 2016, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

  

(1) EFSA Journal 2015;13(5):4056. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tilsetningsstoffer i ensilasje 

1k301 — Natriumben-

zoat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Natriumbenzoat ≥ 99,5 % 

Fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Natriumbenzoat ≥ 99,5 % 

C7 H5 Na O2 

CAS-nr. 532-32-1 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av natriumbenzoat: 

titrimetrisk metode (01/2008:0123 i 

Den europeiske farmakopé). 

Alle  

dyrearter 

—  2 400 1. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôrforetak 

fastsette driftsrutiner og organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker. 

2. Blandinger av forskjellige kilder til natrium-

benzoat skal ikke overstige høyeste tillatte 

innhold. 

9. desember 

2026 

1k202 — Kaliumsorbat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kaliumsorbat ≥ 99 % 

Fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Kaliumsorbat ≥ 99 % 

C6 H7 KO2 

Alle  

dyrearter 

  300 1. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôrforetak 

fastsette driftsrutiner og organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker. 

9. desember 

2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   CAS-nr. 24634-61-5 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av kaliumsorbat i 

tilsetningsstoffet: titrering med 

perklorsyre (Den europeiske 

farmakopé, monografi 6.0 metode 

01/2008:0618). 

Til bestemmelse av kaliumsorbat i 

premikser og fôrvarer: høytrykks-

væskekromatografi uten anvendelse 

av ioner med UV-påvisning (HPLC-

UV). 

    2. Tilsetningsstoffet skal brukes i materiale som 

det er lett eller relativt vanskelig å ensilere.(2) 

 

1k236 — Maursyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Maursyre (≥ 84,5 %) 

Flytende form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Maursyre ≥ 84,5 % 

H2CO2 

CAS-nr. 64-18-6 

Alle 

dyrearter 

—  10 000 1. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôrforetak 

fastsette driftsrutiner og organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker. 

9. desember 

2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av maursyre: 

ionekromatografi med elektrisk 

konduktivitetsdeteksjon (IC/ECD). 

    2. Blandinger av forskjellige kilder til maursyre 

skal ikke overstige det høyeste tillatte 

innholdet i fullfôr. 

 

1k237 — Natriumformiat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Fast form 

Natriumformiat ≥ 98 % 

Flytende form 

Natriumformiat ≥ 15 % 

Maursyre ≤ 75 % 

Vann ≤ 25 % 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Natriumformiat ≥ 98 % (fast form) 

NaHCO2 

CAS-nr. 141-53-7 

Formaldehyd ≤ 6,2 mg/kg 

Acetaldehyd ≤ 5 mg/kg 

Butylaldehyd ≤ 25 mg/kg 

Natriumformiat ≥ 15 % (flytende 

form) 

Maursyre ≤ 75 % 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Alle 

dyrearter 

—  10 000 

(uttrykt som 

maursyre) 

1. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôrforetak 

fastsette driftsrutiner og organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker. 

2. Blandinger av forskjellige kilder til maursyre 

skal ikke overstige det høyeste tillatte 

innholdet i fullfôr. 

9. desember 

2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av natrium i 

tilsetningsstoffer: EN ISO 6869: 

atomabsorpsjonsspektrometri 

(AAS) eller EN 15510: induktivt 

koplet plasma – atomemisjons-

spektrometri (ICP-AES). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

formiat i tilsetningstoffer: EN 15909 

reversfase høytrykksvæskekroma-

tografi kombinert med UV-

påvisning (RP-HPLC-UV). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

formiat i premikser og fôrvarer: 

Høytrykksvæskekromatografi uten 

anvendelse av ioner med påvisning 

ved hjelp av UV- eller brytnings-

indeks (HPLC-UV/RI) eller ione-

kromatografi med elektrisk kon-

duktivitetsdeteksjon (IC/ECD). 

      

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

(2) Fôr som det er lett å ensilere: > 3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Fôr som det er relativt vanskelig å ensilere: 1,5–3,0 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 

(EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1). 

 


