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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1914 

av 19. oktober 2017 

om godkjenning av salinomycinnatrium (Sacox 120 microGranulate og Sacox 200 microGranulate) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger og livkyllinger og om oppheving av forordning  

(EF) nr. 1852/2003 og (EF) nr. 1463/2004 (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV)(*) 

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 artikkel 13 nr. 3, 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) Salinomycinnatrium 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) ble godkjent for bruk i ti år i samsvar med direktiv 70/524/EØF 

som et tilsetningsstoff for livkyllinger ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2003(3) og for slaktekyllinger ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1463/2004(4). Tilsetningsstoffet 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 ble det inngitt en søknad om 

ny vurdering av salinomycinnatrium 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

slaktekyllinger og livkyllinger. I samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning ble det inngitt en søknad om godkjenning av 

den nye sammensetningen av salinomycinnatrium 200 g/kg (Sacox 200 microGranulate) med anmodning om at tilsetnings-

stoffet klassifiseres i kategorien «koksidiostatika og histomonostatika». I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i nevnte forordning 

ble det inngitt en søknad med anmodning om å redusere tilbakeholdingstiden før slakting fra en til null dager, og om 

endring av grenseverdiene for restmengder («grenseverdier») for nevnte tilsetningsstoff fra 5 μg/kg for alt vått vev til  

0,150 mg/kg lever, 0,040 mg/kg nyre, 0,015 mg/kg muskel og 0,150 mg/kg hud/fett. Søknadene inneholdt de 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 20.10.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 

12.12.2019, s. 11. 

(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. 1852/2003 av 21. oktober 2003 om tiårig godkjenning av bruk av et koksidiostatikum i fôrvarer (EUT 

L 271 av 22.10.2003, s. 13). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1463/2004 av 17. august 2004 om den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Sacox 120 

microGranulate, som tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning», i fôrvarer (EUT L 270 av 18.8.2004, 

s. 5). 
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4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 6. desember 2016(1) 

med at salinomycinnatrium 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) og salinomycinnatrium 200 g/kg (Sacox 200 microGra-

nulate) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

Myndigheten konkluderte videre med at bruk av salinomycinnatrium 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) og salinomy-

cinnatrium 200 g/kg (Sacox 200 microGranulate) er effektivt til bekjempelse av koksidiose hos slaktekyllinger, og at 

konklusjonen utvides til også å gjelde livkyllinger på grunnlag av de framlagte undersøkelser. Myndigheten konkluderte 

også med at den anslåtte eksponeringen ved høyeste bruksnivå betyr at en tilbakeholdingstid på null dager er akseptabel. 

Myndigheten konkluderte også med at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for restmengder. Myndigheten anser 

ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også 

gjennomgått rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen som er framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) For kontrollformål bør det imidlertid, i henhold til søknad, fastsettes grenseverdier for restmengder for lever, nyrer, 

muskler og hud/fett. Det ble også ansett at feltundersøkelser av om Eimeria spp. er resistent mot salinomycinnatrium 

bør foretas, helst i den siste delen av godkjenningsperioden. 

6) Vurderingen av salinomycinnatrium (Sacox 120 microGranulate og Sacox 200 microGranulate) viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

7) Forordning (EF) nr. 1852/2003 og (EF) nr. 1463/2004 bør oppheves. 

8) 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. 

9) 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 

Preparatene oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «koksidiostatika og histomonostatika», godkjennes som koksidiostatikum i 

fôrvarer på de vilkårene som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Oppheving av forordning (EF) nr. 1852/2003 

Forordning (EF) nr. 1852/2003 oppheves. 

Artikkel 3 

Oppheving av forordning (EF) nr. 1463/2004 

Forordning (EF) nr. 1463/2004 oppheves. 

Artikkel 4 

Overgangstiltak 

Preparatet angitt i vedlegget og fôr som inneholder dette preparatet, og som er framstilt og merket før 9. mai 2018 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 9. november 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

  

(1) EFSA Journal 2017, 15(1):4670. 
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Artikkel 5 

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 19. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 

(handelsnavn) 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 

Grenseverdier for 

restmengder i de 

relevante nærings-

midlene av 

animalsk 

opprinnelse 

mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Koksidiostatika og histomonostatika 

51766 Huvepharma 

NV. 

Salinomy-

cinnatrium: 

120 g/kg 

(Sacox 120 

micro-

Granulate) 

Salinomy-

cinnatrium: 

200 g/kg 

(Sacox 200 

micro-

Granulate) 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

(Sacox 120 microGranulate): 

Salinomycinnatrium:  

114–132 g/kg 

Silisiumdioksid: 10–100 g/kg 

Kalsiumkarbonat: 500–700 g/kg 

Fast form 

(Sacox 200 microGranulate): 

Salinomycinnatrium:  

190–220 g/kg 

Silisiumdioksid: 50–150 g/kg 

Kalsiumkarbonat: 50–150 g/kg 

Fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Salinomycinnatrium 

C42H69Na O11 

CAS-nummer: 55721-31-8 

Slaktekyllin-

ger 

— 50 70 1. Tilsetningsstoffene skal 

tilsettes fôrblandinger som en 

premiks. 

2. Følgende skal angis i bruks-

anvisningen: 

«Farlig for dyr av hestefami-

lien og kalkuner. 

Denne fôrvaren inneholder en 

ionofor: 

bruk sammen med visse 

legemidler (f.eks. tiamulin) 

kan være kontraindikert». 

3. Salinomycinnatrium må ikke 

blandes med andre koksidio-

statika. 

4. Innehaveren av god-

kjenningen skal utarbeide og 

gjennomføre en plan for 

overvåking etter at produktet 

er brakt i omsetning, med 

hensyn til resistens mot 

bakterier og Eimeria spp. 

9. november 

2027 

150 μg salinomy-

cinnatrium/kg for 

lever, 

40 μg salinomy-

cinnatrium/kg for 

nyre, 

15 μg salinomy-

cinnatrium/kg for 

muskel og 150 μg 

salinomy-

cinnatrium/kg for 

hud/fett. 

Livkyllinger 12 uker 50 50 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 

(handelsnavn) 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 

Grenseverdier for 

restmengder i de 

relevante nærings-

midlene av 

animalsk 

opprinnelse 

mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   natriumsalt av en polyeter-

monokarboksylsyre framstilt 

ved gjæring av Streptomyces 

azureus (DSM 32267) 

Beslektede urenheter: 

 ≤ 10 mg elaiofylin/kg 

salinomycinnatrium 

 ≤ 2 g 17-epi-20-desoksy-

salinomycin/kg 

salinomycinnatrium 

 ≤ 10 g 20-desoksysali-

nomycin/kg salinomy-

cinnatrium 

 ≤ 10 g 18,19-dihydrosali-

nomycin/kg salinomy-

cinnatrium 

 ≤ 10 g denaturert 

salinomycin/kg 

salinomycinnatrium 

Analysemetode(1) 

Til mengdebestemmelse av 

salinomycin i tilsetningsstoffet: 

Høytrykksvæskekromatografi 

med derivatisering etter 

kolonne tilkoplet spektrofoto-

metrisk påvisning (HPLC-

PCD-UV-VIS). 

    5. Null dager tilbakeholdingstid. 

6. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrforeta-

kene 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 og 

øye- og hudvern. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 

(handelsnavn) 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 

Grenseverdier for 

restmengder i de 

relevante nærings-

midlene av 

animalsk 

opprinnelse 

mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Til mengdebestemmelse av 

salinomycin i premikser og 

fôrvarer: 

Høytrykksvæskekromatografi 

med derivatisering etter kolonne 

tilkoplet spektrofotometrisk 

påvisning (HPLC-PCD-

UV/VIS) – EN ISO 14183. 

       

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

 


