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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/962 

av 7. juni 2017 

om suspendering av godkjenningen av etoksykin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og dyregrupper(*) 

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 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

vilkårene og framgangsmåtene for å gi, trekke tilbake eller suspendere en 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) Tilsetningsstoffet etoksykin ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter og dyregrupper. Tilsetningsstoffet ble deretter oppført i registeret over fôrtilsetninger 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 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, ble det 

21. september 2010 inngitt en søknad om godkjenning av etoksykin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, 

med anmodning om klassifisering av stoffet i kategorien «teknologiske 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») fastslo i sin uttalelse av 21. oktober 2015(3) at 

det etter vurdering av opplysningene og dokumentene framlagt av søkeren ikke er mulig å treffe en konklusjon om 

hvorvidt etoksykin er trygt for måldyrene, forbrukerne og miljøet. Dette skyldes at det ikke er framlagt tilstrekkelige 

data til at det er mulig å vurdere eksponeringen for og tryggheten ved etoksykin for dyr, forbrukere og miljøet. Først og 

fremst kan det ikke utelukkes at en av metabolittene av etoksykin, nærmere bestemt etoksykinkinonimin, er genotoksisk. 

I tillegg er p-fenetidin, en urenhet i tilsetningsstoffet etoksykin, anerkjent som et mulig mutagen. Myndigheten anså 

tilsetningsstoffet etoksykin som en virkningsfull antioksidant i fôr, men effekten ved de foreslåtte dosene, som er 

redusert i forhold til det nåværende høyeste tillatte innholdet i fôr, kunne ikke bekreftes på grunnlag av de framlagte 

dataene. Myndigheten har også bekreftet den rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen som er framlagt av 

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

5) Følgelig er det ikke fastslått at tilsetningsstoffet ikke har skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet 

ved bruk i henhold til de foreslåtte vilkårene. 

6) Den nåværende godkjenningen av tilsetningsstoffet etoksykin oppfyller derfor ikke lenger vilkårene fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

7) Det er mulig at supplerende data om tryggheten ved bruk av tilsetningsstoffet etoksykin og om dets effekt kan 

frambringe nye elementer som gir grunnlag for å gjennomgå vurderingen av stoffet på nytt. I den forbindelse anfører 

søkeren om godkjenning av tilsetningsstoffet etoksykin at det kan gjennomføres ytterligere undersøkelser for å påvise at 

stoffet er trygt og effektivt. For dette formål har søkeren forpliktet seg til å framlegge supplerende data etter en tidsplan 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 8.6.2017, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. 

(3) EFSA Journal 2015; 13(11):4272. 

2018/EØS/57/16 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/207 

 

der de undersøkelsene som skal gjennomføres, er oppført i prioritert rekkefølge, med sikte på at resultatene av den siste 

undersøkelsen skal foreligge innen juli 2018. Prioriteringsrekkefølgen for den planlagte datagenereringen bygger på 

graden av viktighet av de problemene som Myndigheten påpekte i sin uttalelse. Disse undersøkelsene vil i hovedsak 

bestå av en ajourføring av karakteriseringen av tilsetningsstoffet, særlig med hensyn til relevante urenheter og 

nedbrytingsprodukter, av toksikologiske undersøkelser, særlig med hensyn til om etoksykinkinonimin er genotoksisk, av 

studier av stoffskifte og restmengder hos dyrearter i målgruppen (herunder restmengder i vev og animalske produkter), 

av studier av tryggheten for måldyrene og av en miljørisikovurdering. 

8) Dessuten, ettersom forekomsten av urenheten p-fenetidin i tilsetningsstoffet etoksykin stammer fra 

framstillingsprosessen, har søkeren forpliktet seg til å treffe tiltak for gradvis å redusere innholdet av den urenheten til et 

nivå på 2,5 ppm p-fenetidin i etoksykin innen juni 2017. For dette formål bør søkeren framlegge en hensiktsmessig 

analysemetode for påvisning av p-fenetidin i tilsetningsstoffet etoksykin og i fôr som inneholder tilsetningsstoffet, og 

denne bør godkjennes av Myndigheten på grunnlag av en rapport fra referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

9) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 bør derfor godkjenningen av tilsetningsstoffet etoksykin 

suspenderes inntil supplerende data er framlagt og vurdert. Suspenderingstiltaket bør gjennomgås på nytt når 

Myndigheten har foretatt en behørig vurdering av nevnte data. I alle tilfeller bør det vedtas at suspenderingstiltaket skal 

gjennomgås på nytt dersom Myndigheten i løpet av prosessen med framlegging og vurdering av supplerende data vedtar 

en negativ uttalelse om tryggheten eller effekten av tilsetningsstoffet etoksykin. 

10) Ettersom videre bruk av tilsetningsstoffet etoksykin kan medføre en risiko for menneskers og dyrs helse og for miljøet, 

bør tilsetningsstoffet og fôrvarer som inneholder det, trekkes tilbake fra markedet snarest mulig. Av praktiske årsaker 

bør det imidlertid tillates en begrenset overgangsperiode for tilbaketrekkingen av de berørte produktene fra markedet, 

slik at markedsdeltakerne kan oppfylle tilbaketrekkingsplikten på tilfredsstillende måte. 

11) Fôrmidler av marin opprinnelse, som inneholder høye nivåer av fettsyrer, er svært følsomme for oksidasjon og høy 

temperatur og må stabiliseres med en antioksidant, særlig dersom fôrmidlene transporteres eller lagres over lang tid. På 

grunn av den høye risikoen for oksidasjon brukes etoksykin i stor utstrekning til å beskytte de aktuelle fôrmidlene på en 

effektiv måte. Slike fôrmidler, særlig fiskemel og fiskeolje, har høy næringsverdi og et høyt innhold av lett fordøyelige 

proteiner, som er nødvendig i fôr til akvakulturdyr og unge dyr, men som også brukes til andre dyrearter, særlig svin og 

fjørfe. Dessuten er det anerkjent at det høye innholdet i slike fôrmidler av flerumettede fettsyrer, som overføres til 

animalske produkter, gir helsefordeler for husdyr og for forbrukerne av animalske produkter. Derfor kan en umiddelbar 

tilbaketrekking fra markedet av etoksykin gi negative følger for dyrs helse og velferd og føre til at det ikke er mulig å 

oppfylle dyrenes særlige ernæringsmessige behov før egnede alternativer er på plass. 

12) Etoksykin brukes også i stor utstrekning som bestanddel i visse fôrtilsetninger som inneholder et aktivt stoff som er 

særlig følsomt for oksidasjon og varmebehandling, og som må stabiliseres med en antioksidant for å opprettholde sine 

egenskaper. Slike fôrtilsetninger består av preparater av visse essensielle vitaminer, karotenoider og fargestoffer som er 

fettløselige og må beskyttes under framstilling, lagring og transport av preparatene og fôrvarer som inneholder dem, 

fram til de gis til dyrene. På grunn av den utstrakte bruken av etoksykin i slike fôrtilsetninger vil en umiddelbar 

tilbaketrekking av stoffet fra markedet virke negativt på dyrenes helse og velferd, ettersom essensielle 

mikronæringsstoffer vil mangle i fôret til flere arter både av dyr som er bestemt og ikke er bestemt til 

næringsmiddelproduksjon. I tillegg kan knapphet på de aktuelle fôrtilsetningspreparatene i Unionen medføre lavere 

fôreffektivitet og lavere husdyrytelse, men også til at det ikke er mulig å oppfylle markedsspesifikasjonene for visse 

animalske produkter. 

13) Det er trolig ikke mulig å erstatte etoksykin med egnede alternative antioksidanter umiddelbart, ettersom de alternative 

antioksidantene som er godkjent i dag – flere av dem er fremdeles under ny vurdering i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1831/2003 – ikke har samme egenskaper som etoksykin, særlig med hensyn til effektivitet og nødvendig 

konsentrasjon av aktivt stoff, virketid og reaksjon på bearbeiding, men også med hensyn til produksjonskostnader. 

Følgelig er det behov for en viss tid, slik at markedsdeltakerne får mulighet til å evaluere og prøve ut virkningen av 

alternative antioksidanter gjennom nye oppskrifter, og til å tilpasse produksjonsprosessen til disse potensielle alternative 

stoffene. Det bør derfor fastsettes en særskilt definitiv overgangsperiode for tilbaketrekking fra markedet av produktene 

nevnt i betraktning 11 og 12, for å gjøre markedsdeltakerne i stand til å tilpasse seg den nye situasjonen og dermed til å 
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oppfylle tilbaketrekkingsplikten på en tilfredsstillende måte. På grunn av den særlige metoden for produksjon og lagring 

av de fôrtilsetningspreparatene som er nevnt i betraktning 12, vil det for dem raskere kunne frambringes alternative 

antioksidanter enn for fôrmidlene nevnt i betraktning 11, slik at det kan fastsettes en kortere overgangsperiode. 

14) 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 

Suspendering av godkjenningen 

Godkjenningen som ble gitt ved direktiv 70/524/EØF og utvidet ved forordning (EF) nr. 1831/2003 for tilsetningsstoffet 

etoksykin, angitt i post E 324 i registeret over fôrtilsetninger omhandlet i artikkel 17 i nevnte forordning («tilsetningsstoffet 

etoksykin»), suspenderes. 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

1. Eksisterende lagre av tilsetningsstoffet etoksykin og av premikser som inneholder det, kan fortsatt bringes i omsetning 

fram til 28. september 2017 og kan brukes fram til 28. desember 2017 i samsvar med reglene som gjaldt før 28. juni 2017. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger framstilt med tilsetningsstoffet etoksykin eller med premikser som inneholder det, kan fortsatt 

bringes i omsetning fram til 28. desember 2017 og kan brukes fram til 28. mars 2018 i samsvar med reglene som gjaldt før  

28. juni 2017. 

Artikkel 3 

Særlige overgangsbestemmelser om visse fôrmidler og tilknyttede produkter 

1. Som unntak fra artikkel 2 gjelder følgende: 

a) Tilsetningsstoffet etoksykin og premikser som inneholder det, kan når det er beregnet på iblanding i fôrmidlene oppført i 

nr. 7.1.2 og kapittel 10 i katalogen over fôrmidler fastsatt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013(1), fortsatt bringes i 

omsetning i samsvar med reglene som gjaldt før 28. juni 2017, fram til 30. september 2019, forutsatt at det på etiketten til 

tilsetningsstoffet etoksykin eller til premikser som inneholder det, angis at det er beregnet på iblanding i nevnte fôrmidler. 

b) Fôrmidler som nevnt i bokstav a) som er framstilt med tilsetningsstoffet etoksykin eller med premikser som inneholder det, 

kan fortsatt bringes i omsetning i samsvar med reglene som gjaldt før 28. juni 2017, fram til 31. desember 2019. 

c) Fôrblandinger framstilt med fôrmidlene nevnt i bokstav b) kan fortsatt bringes i omsetning i samsvar med reglene som 

gjaldt før 28. juni 2017, fram til 31. mars 2020.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013 av 16. januar 2013 om katalogen over fôrmidler (EUT L 29 av 30.1.2013, s. 1). 
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2. Produktene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c) kan brukes i samsvar med reglene som gjaldt før 28. juni 2017, fram til tre 

måneder etter datoene angitt i nevnte bokstaver. 

Artikkel 4 

Særlige overgangsbestemmelser om visse preparater av tilsetningsstoffer og tilknyttede produkter 

1. Som unntak fra artikkel 2 gjelder følgende: 

a) Tilsetningsstoffet etoksykin kan når det er beregnet på iblanding i følgende preparater av tilsetningsstoffer som er godkjent 

i samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2003, fortsatt bringes i omsetning i samsvar med reglene som gjaldt før  

28. juni 2017, fram til 31. mars 2018, forutsatt at det på etiketten til tilsetningsstoffet etoksykin angis at det er beregnet på 

iblanding i disse preparatene: 

— Preparater av vitamin A. 

— Preparater av vitamin D. 

— Preparater av vitamin E. 

— Preparater av vitamin K. 

— Preparater av lutein. 

— Preparater av zeaxantin. 

— Preparater av etylester av beta-apo-8′-karotensyre. 

— Preparater av citranaxantin. 

— Preparater av capsantin. 

— Preparater av astaxantin. 

— Preparater av astaxantindimetyldisuksinat. 

— Preparater av kantaxantin. 

— Preparater av betakaroten. 

b) Preparater som nevnt i bokstav a) som inneholder tilsetningsstoffet etoksykin, og premikser som inneholder de preparatene, 

kan fortsatt bringes i omsetning i samsvar med reglene som gjaldt før 28. juni 2017, fram til 30. juni 2018. 

c) Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder produktene nevnt i bokstav b), kan fortsatt bringes i omsetning i samsvar med 

reglene som gjaldt før 28. juni 2017, fram til 30. september 2018. 

2. Produktene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c) kan brukes i samsvar med reglene som gjaldt før 28. juni 2017, fram til tre 

måneder etter datoene angitt i nevnte bokstaver. 

Artikkel 5 

Ny gjennomgåelse 

Denne forordning skal gjennomgås på nytt innen 31. desember 2020, og i alle tilfeller etter en negativ uttalelse vedtatt av 

Myndigheten om tryggheten eller effekten av tilsetningsstoffet etoksykin.  
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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 7. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


