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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2279 

av 11. desember 2017 

om endring av vedlegg II, IV, VI, VII og VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 

om omsetning og bruk av fôrvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning av og bruk av 

fôrvarer, endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/EØF, 

kommisjonsdirektiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF samt 

kommisjonsvedtak 2004/217/EF(1), særlig artikkel 20 nr. 2 og 27 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å muliggjøre en meningsfull merking er særskilte uttrykk for fôr til kjæledyr tillatt på visse EU-språk. Ny utvikling i 

sektoren for fôr til kjæledyr i to medlemsstater tyder på at det også er hensiktsmessig med særskilte uttrykk for fôr til 

kjæledyr på disse medlemsstatenes språk. 

2) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 767/2009 bør derfor endres. 

3) Toleransene for analytiske bestanddeler og fôrtilsetningsstoffer i fôrmidler og fôrblandinger bør gjennomgås på 

bakgrunn av den teknologiske utviklingen på analyseområdet og erfaringene med god laboratoriepraksis. Vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 767/2009 bør derfor endres. 

4) I et økende antall godkjenninger av fôrtilsetningsstoffer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003(2) fastsettes det grenseverdier for tilsetningsstoffer i fôrblandinger og fôrmidler som det ikke tidligere har 

vært fastsatt slike verdier for, og i andre godkjenninger er begrepet anbefalt høyeste innhold av et tilsetningsstoff i 

fullfôr nylig blitt innført. Dessuten kan fôrproduksjonsteknologien føre til reduksjon av den tilsatte mengden 

tilsetningsstoffer, for eksempel vitaminer som også kan forekomme naturlig i sluttproduktet. Dette kan føre til 

uklarheter i praksis dersom den driftsansvarlige i merkingen skal angi tilsatt mengde, mens kontrollmyndigheten bare 

kan analysere og kontrollere mengden i sluttproduktet. For å ta hensyn til denne utviklingen og sikre en balansert, 

hensiktsmessig og meningsfull merking av fôrmidler og fôrblandinger, bør vedlegg VI og VII til forordning (EF) 

nr. 767/2009 endres. 

5) Den teknologiske utviklingen gir mulighet for økt bruk som fôr av næringsmidler som ikke lenger er beregnet på 

konsum. Kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013(3) inneholder en liste over slike «tidligere næringsmidler» som 

fôrmidler. Ettersom kvaliteten på slike tidligere næringsmidler i visse tilfeller ikke oppfyller kravene til fôr, bør det i 

merkingen av dem angis at de bare kan brukes som fôr etter bearbeiding. Vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 767/2009 

bør derfor endres. 

6) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene av vedleggene må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes 

overgangsbestemmelser som gjør det mulig med en smidig endring av merkingen, slik at unødvendige forstyrrelser i 

handelspraksisen unngås og det ikke skapes en unødvendig administrative byrde for de driftsansvarlige. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 12.12.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2018 av 6. juli 2018 

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

(1) EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 268 av 

18.10.2003, s. 29). 

(3) 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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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, IV, VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 767/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

1. Fôrmidler og fôrblandinger som er merket før 1. januar 2019 i samsvar med reglene som gjaldt før 1. januar 2018, kan fortsatt 

bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som er merket før 1. januar 2020 i samsvar med reglene som gjaldt før 1. januar 2018, kan fortsatt 

bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til 

næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

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 11. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

I nr. 3 skal bokstav b) lyde: 

«b) For fôr til kjæledyr skal følgende uttrykk være tillatt: på bulgarsk «храна», på spansk «alimento», på tsjekkisk kan 

«kompletní krmná směs» erstattes med «kompletní krmivo», og «doplňková krmná směs» kan erstattes med 

«doplňkové krmivo», på engelsk «pet food», på italiensk «alimento», på ungarsk «állateledel», på nederlandsk 

«samengesteld voeder», på polsk «karma», på slovensk «hrana za hišne živali», på finsk «lemmikkieläinten ruoka», på 

estisk «lemmikloomatoi», på kroatisk «hrana za kućne ljubimce». 

2) I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

Del A skal lyde: 

«Del A: Toleranser for de analytiske bestanddelene omhandlet i vedlegg I, V, VI og VII 

1) Toleransene fastsatt i denne delen omfatter tekniske og analytiske avvik. Når det er fastsatt analytiske toleranser på 

unionsplan som dekker måleusikkerhet og prosedyreavvik, bør verdiene fastsatt i nr. 2 tilpasses tilsvarende, slik at de 

omfatter bare de tekniske toleransene. 

2) Dersom det konstateres at sammensetningen av et fôrmiddel eller en fôrblanding avviker fra den angitte verdien for de 

analytiske bestanddelene omhandlet i vedlegg I, V, VI og VII, gjelder følgende toleranser: 

Bestanddel 
Angitt innhold av 

bestanddelen 
Toleranse(1) 

 [%] Under angitt verdi Over angitt verdi 

råfett < 8 1 2 

8–24 12,5 % 25 % 

> 24 3 6 

råfett, fôr til dyr som ikke er 

bestemt til næringsmiddel-

produksjon 

< 16 2 4 

16–24 12,5 % 25 % 

> 24 3 6 

råprotein < 8 1 1 

8–24 12,5 % 12,5 % 

> 24 3 3 

råprotein, fôr til dyr som ikke er 

bestemt til næringsmiddel-

produksjon 

< 16 2 2 

16–24 12,5 % 12,5 % 

> 24 3 3 

råaske < 8 2 1 

8–32 25 % 12,5 % 

> 32 8 4 



Nr. 50/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.6.2019 

 

Bestanddel 
Angitt innhold av 

bestanddelen 
Toleranse(1) 

 [%] Under angitt verdi Over angitt verdi 

råtrevler < 10 1,75 1,75 

10–20 17,5 % 17,5 % 

> 20 3,5 3,5 

sukker < 10 1,75 3,5 

10–20 17,5 % 35 % 

> 20 3,5 7 

stivelse < 10 3,5 3,5 

10–20 35 % 35 % 

> 20 7 7 

kalsium < 1 0,3 0,6 

1–5 30 % 60 % 

> 5 1,5 3 

magnesium < 1 0,3 0,6 

1–5 30 % 60 % 

> 5 1,5 3 

natrium < 1 0,3 0,6 

1–5 30 % 60 % 

> 5 1,5 3 

totalfosfor < 1 0,3 0,3 

1–5 30 % 30 % 

> 5 1,5 1,5 

aske som er uløselig i saltsyre < 1 

ingen fastsatte grenser 

0,3 

1 - < 5 30 % 

> 5 1,5 

kalium < 1 0,2 0,4 

1–5 20 % 40 % 

> 5 1 2 

vanninnhold < 2 

ingen fastsatte grenser 

0,4 

2 - < 5 20 % 

5 - 12,5 1 

> 12,5 8 % 
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Bestanddel 
Angitt innhold av 

bestanddelen 
Toleranse(1) 

 [%] Under angitt verdi Over angitt verdi 

energiinnhold(2)  5 % 10 % 

proteinverdi(2)  10 % 20 % 

(1) Toleransene er angitt enten som en absolutt prosentverdi (denne verdien må trekkes fra / legges til det angitte innholdet) eller som 

en relativ verdi merket med «%» etter verdien (denne prosentverdien må anvendes på det angitte innholdet for å beregne 

akseptabelt avvik). 

(2) Toleransene får anvendelse dersom det ikke er fastsatt noen toleranse i samsvar med en EU-metode eller en offisiell  

nasjonal metode i den medlemsstaten der fôrvaren bringes i omsetning, eller i samsvar med en metode som er vedtatt  

av Den europeiske standardiseringsorganisasjon (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_ 

lange_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).» 

3) Vedlegg VI skal lyde: 

«VEDLEGG VI 

Merkingsopplysninger for fôrmidler og fôrblandinger til dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon 

Kapittel I: Obligatorisk og frivillig merking av fôrtilsetningsstoffer som nevnt i artikkel 15 bokstav f) og  

artikkel 22 nr. 1 

1. Følgende tilsetningsstoffer skal angis sammen med spesifikt navn, identifikasjonsnummer, tilsatt mengde og navnet på 

funksjonsgruppen i samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr. 1831/2003 eller kategorien nevnt i artikkel 6 nr. 1 i 

nevnte forordning: 

a) Tilsetningsstoffer der det er fastsatt en grenseverdi for minst ett dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

b) Tilsetningsstoffer som tilhører kategoriene «avlstekniske tilsetningsstoffer» og «koksidiostatika og histomono-

statika». 

c) Tilsetningsstoffer der anbefalt høyeste innhold fastsatt i den rettsakten som godkjenner fôrtilsetningsstoffet, er 

overskredet. 

Merkingsopplysningene skal angis i samsvar med den rettsakten som godkjenner det aktuelle fôrtilsetningsstoffet. 

Den tilsatte mengden nevnt i første ledd skal uttrykkes som mengden fôrtilsetningsstoff med mindre det i den rettsakten 

som godkjenner det enkelte fôrtilsetningsstoffet angis et stoff i kolonnen «høyeste/laveste innhold». I sistnevnte tilfelle 

skal tilsatt mengde uttrykkes som mengden av det stoffet. 

2. For fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppen vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med 

tilsvarende virkning som skal angis i henhold til nr. 1, kan den samlede mengden som garanteres i hele holdbar-

hetstiden, angis i merkingen under overskriften «analytiske bestanddeler» i stedet for at den tilsatte mengden angis 

under overskriften «tilsetningsstoffer». 

3. Navnet på funksjonsgruppene nevnt i nr. 1, 4 og 6 kan erstattes med følgende kortformer dersom slike kortformer ikke 

er fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1831/2003: 

Funksjonsgruppe: Navn og beskrivelse Forkortet navn 

1h Stoffer til kontroll med forurensning med radionuklider: stoffer 

som hemmer opptaket av radionuklider eller fremmer utskillelsen 

av dem. 

Radionuklidkontrollstoff 

1m Stoffer som minsker mykotoksinkontamineringen av fôr: stoffer 

som kan hindre eller hemme opptak av mykotoksiner, fremme 

utskillelsen av mykotoksiner eller endre deres virkemåte 

Mykotoksinreduserende stoffer 
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Funksjonsgruppe: Navn og beskrivelse Forkortet navn 

1n Hygieneforbedrende midler: stoffer eller, dersom det er relevant, 

mikroorganismer som positivt påvirker den hygieniske 

kvaliteteten til fôrvarer ved å redusere en spesifikk 

mikrobiologisk forurensning 

Hygieneforbedrende midler 

2b Aromastoffer: stoffer som forsterker lukten eller smaken av de 

fôrvarene de tilsettes. 

Aromaer 

3a Vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med 

tilsvarende virkning 

Vitaminer 

3b Forbindelser av mikronæringsstoffer Mikronæringsstoffer 

3c Aminosyrer, deres salter og analoger Aminosyrer 

3d Urea og dets derivater Urea 

4c Stoffer som har en positiv innvirkning på miljøet Miljøforbedrende stoffer 

4. Fôrtilsetningsstoffer som er framhevet i merkingen med ord, bilder eller grafikk, skal angis i samsvar med nr. 1 eller 2, 

alt etter hva som er relevant. 

5. Personen som er ansvarlig for merkingen, skal på anmodning fra kjøperen opplyse om navn, identifikasjonsnummer og 

funksjonsgruppe for fôrtilsetningsstoffene som ikke er nevnt i nr. 1, 2 og 4. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på 

aromastoffer. 

6. Fôrtilsetningsstoffer som ikke er nevnt i nr. 1, 2 og 4, kan frivillig angis minst med sitt navn eller, når det gjelder 

aromastoffer, minst med sin funksjonsgruppe. 

7. Uten at det berører nr. 6, dersom et sensorisk eller ernæringsmessig tilsetningsstoff er angitt frivillig i merkingen, skal 

det angis hvor stor mengde som er tilsatt, i samsvar med nr. 1 eller 2, alt etter hva som er relevant. 

8. Dersom et tilsetningsstoff tilhører mer enn én funksjonsgruppe, skal den funksjonsgruppen eller kategorien som 

tilsvarer dets hovedfunksjon i fôret, angis. 

9. Merkingsopplysninger om riktig bruk av fôrmidler og fôrblandinger som er fastsatt i den rettsakten som godkjenner det 

aktuelle fôrtilsetningsstoffet, skal angis. 

Kapittel II: Merking av analytiske bestanddeler som nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav f) og artikkel 22 nr. 1 

1. De analytiske bestanddelene i fôrblandinger til dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon skal angis på etiketten med 

overskriften «analytiske bestanddeler»(1) på følgende måte: 

Fôrblandinger Målarter Analytiske bestanddeler og innhold 

Fullfôr Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Svin og fjørfe 

Svin og fjørfe 

— Råprotein 

— Råtrevler 

— Råfett 

— Råaske 

— Kalsium 

— Natrium 

— Fosfor 

— Lysin 

— Metionin 

  

(1) På tysk kan «analytische Bestandteile» erstattes med «Inhaltsstoffe». På svensk kan «Analytiska beståndsdelar» erstattes med «Analyserat 

innehåll». 
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Fôrblandinger Målarter Analytiske bestanddeler og innhold 

Tilskuddsfôr – Mineral Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Svin og fjørfe 

Svin og fjørfe 

Drøvtyggere 

— Kalsium 

— Natrium 

— Fosfor 

— Lysin 

— Metionin 

— Magnesium 

Annet tilskuddsfôr Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

Svin og fjørfe 

Svin og fjørfe 

Drøvtyggere 

— Råprotein 

— Råtrevler 

— Råfett 

— Råaske 

— Calcium ≥ 5 % 

— Natrium 

— Fosfor ≥ 2 % 

— Lysin 

— Metionin 

— Magnesium ≥ 0,5 % 

2. Stoffer som angis under denne overskriften, og som også er sensoriske eller ernæringsmessige tilsetningsstoffer, skal 

angis sammen med den samlede mengden av dem. 

3. Dersom energiverdien og/eller proteinverdien er angitt, skal angivelsen være i samsvar med artikkel 11 i forordning 

(EF) nr. 882/2004.» 

4) Vedlegg VII skal lyde: 

«VEDLEGG VII 

Merkingsopplysninger for fôrmidler og fôrblandinger til dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon 

Kapittel I: Obligatorisk og frivillig merking av tilsetningsstoffer som nevnt i artikkel 15 bokstav f)  

og artikkel 22 nr. 1 

1. Følgende tilsetningsstoffer skal angis sammen med spesifikt navn og/eller identifikasjonsnummer, tilsatt mengde og 

navnet på funksjonsgruppen i samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr. 1831/2003 eller kategorien nevnt i artikkel 

6 nr. 1 i nevnte forordning: 

a) Tilsetningsstoffer der det er fastsatt en grenseverdi for minst ett dyr som ikke er bestemt til næringsmiddel-

produksjon. 

b) Tilsetningsstoffer som tilhører kategoriene «avlstekniske tilsetningsstoffer» og «koksidiostatika og histomonostatika». 

c) Tilsetningsstoffer der anbefalt høyeste innhold fastsatt i den rettsakten som godkjenner fôrtilsetningsstoffet, er 

overskredet. 

Merkingsopplysningene skal angis i samsvar med den rettsakten som godkjenner det aktuelle fôrtilsetningsstoffet. 

Den tilsatte mengden nevnt i første ledd skal uttrykkes som mengden fôrtilsetningsstoff med mindre det i den rettsakten 

som godkjenner det enkelte fôrtilsetningsstoffet angis et stoff i kolonnen «høyeste/laveste innhold». I sistnevnte tilfelle 

skal tilsatt mengde uttrykkes som mengden av det stoffet. 

2. For fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppen vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med 

tilsvarende virkning som skal angis i henhold til nr. 1, kan den samlede mengden som garanteres i hele holdbarhetstiden, 

angis i merkingen under overskriften «analytiske bestanddeler» i stedet for at den tilsatte mengden angis under overskriften 

«tilsetningsstoffer».  
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3. Navnet på funksjonsgruppen som nevnt i nr. 1, 5 og 7 kan erstattes med kortformen i samsvar med tabellen i nr. 3 i 

vedlegg VI dersom slike kortformer ikke er fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4. Fôrtilsetningsstoffer som er framhevet i merkingen med ord, bilder eller grafikk, skal angis i samsvar med nr. 1 eller 2, 

alt etter hva som er relevant. 

5. Som unntak fra nr. 1 er det bare nødvendig å angi den aktuelle funksjonsgruppen for «konserveringsmidler», 

«antioksidanter», «fargestoffer» og «aromastoffer». I dette tilfellet skal personen som er ansvarlig for merkingen, på 

anmodning fra kjøperen gi de opplysningene som er nevnt i nr. 1 og 2. 

6. Personen som er ansvarlig for merkingen, skal på anmodning fra kjøperen opplyse om navn, identifikasjonsnummer og 

funksjonsgruppe for fôrtilsetningsstoffene som ikke er nevnt i nr. 1, 2 og 4. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på 

aromastoffer. 

7. Fôrtilsetningsstoffer som ikke er nevnt i nr. 1, 2 og 4, kan frivillig angis minst med sitt navn eller, når det gjelder 

aromastoffer, minst med sin funksjonsgruppe. 

8. Den tilsatte mengden av et sensorisk eller ernæringsmessig tilsetningsstoff skal angis i samsvar med nr. 1 eller 2, alt 

etter hva som er relevant, dersom det angis frivillig i merkingen. 

9. Dersom et tilsetningsstoff tilhører mer enn én funksjonsgruppe, skal den funksjonsgruppen eller kategorien som 

tilsvarer dets hovedfunksjon i fôret, angis. 

10. Merkingsopplysninger om riktig bruk av fôrmidler og fôrblandinger som er fastsatt i den rettsakten som godkjenner det 

aktuelle fôrtilsetningsstoffet, skal angis. 

Kapittel II: Merking av analytiske bestanddeler som nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav f) og artikkel 22 nr. 1 

1. De analytiske bestanddelene i fôrblandinger til dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon, skal oppføres 

under overskriften «Analytiske bestanddeler»(1) og skal merkes som følger: 

Fôrblandinger Målarter Analytiske bestanddeler 

Fullfôr Katter, hunder og pelsdyr 

Katter, hunder og pelsdyr 

Katter, hunder og pelsdyr 

Katter, hunder og pelsdyr 

— Råprotein 

— Råtrevler 

— Råfett 

— Råaske 

Tilskuddsfôr – Mineral Alle arter 

Alle arter 

Alle arter 

— Kalsium 

— Natrium 

— Fosfor 

Annet tilskuddsfôr Katter, hunder og pelsdyr 

Katter, hunder og pelsdyr 

Katter, hunder og pelsdyr 

Katter, hunder og pelsdyr 

— Råprotein 

— Råtrevler 

— Råfett 

— Råaske 

2. Stoffer som angis under denne overskriften, og som også er sensoriske eller ernæringsmessige tilsetningsstoffer, skal 

angis sammen med den samlede mengden av dem. 

3. Dersom energiverdien og/eller proteinverdien er angitt, skal angivelsen være i samsvar med artikkel 11 i forordning 

(EF) nr. 882/2004.»  

  

(1) På tysk kan «analytische Bestandteile» erstattes med «Inhaltsstoffe». På svensk kan «Analytiska beståndsdelar» erstattes med «Analyserat 

innehåll». 
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5) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Forurensede fôrmidler skal merkes som «fôr med altfor høye nivåer av … (betegnelse på det eller de uønskede 

stoffene i samsvar med vedlegg I til direktiv 2002/32/EF), og må bare brukes som fôr etter detoksifisering i 

godkjente virksomheter». Godkjenningen av slike virksomheter skal være i samsvar med artikkel 10 nr. 2 eller 3 i 

forordning (EF) nr. 183/2005.» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«3. Uten at det berører nr. 1 og 2, skal tidligere næringsmidler som må behandles før de kan brukes som fôr, merkes på 

følgende måte: «tidligere næringsmiddel, kan bare brukes som fôrmiddel etter … (angivelse av egnet prosess i 

samsvar med del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 68/2013).» 

 __________  


