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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1559 

av 17. oktober 2018 

om godkjenning av spisskummen (tinktur) (Cuminum cyminum L.) som tilsetningsstoff 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) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av spisskummen 

(tinktur) (Cuminum cyminum L.) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. Søknaden var ledsaget av de opplys-

ningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Søkeren anmodet om 

at tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». 

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 17. april 2018(2) 

med at spisskummen (tinktur) (Cuminum cyminum L.) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning 

på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Ettersom frø av spisskummen er generelt anerkjent som aroma i 

næringsmidler og i hovedsak har samme funksjon i fôrvarer som i næringsmidler, var Myndighetens konklusjon at det 

ikke er nødvendig med noen ytterligere påvisning av virkning. Konklusjonen kan derfor utvides til å omfatte fôr. 

Myndigheten konstaterte videre at når det gjelder tilsetningsstoffets sikkerhet for brukerne kan det ikke utelukkes at 

stoffet potensielt har en hud-/øyeirriterende virkning. I tillegg inneholder tilsetningsstoffet en rekke forbindelser som er 

kjent for å forårsake allergiske reaksjoner hos følsomme personer. Sensibilisering kan derfor forekomme. Det bør derfor 

treffes egnede vernetiltak. 

4) Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den 

bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som 

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

5) Vurderingen av tilsetningsstoffet viser at godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

oppfylt. Bruk av dette tilsetningsstoffet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

6) Søkeren foreslo overfor Myndigheten bruksmengder for vedkommende stoffer. I betraktning av nevnte forslag anså 

Myndigheten at visse bruksmengder er trygge. Med henblikk på offentlig kontroll i hele næringsmiddelkjeden bør 

anbefalt høyeste tillatte innhold av det aktive stoffet angis på etiketten til tilsetningsstoffet. 

7) Det faktum at vedkommende stoff ikke er tillatt brukt i drikkevann, bør ikke utelukke at de kan brukes i fôrblandinger 

som tilføres via vann. 

8) 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 

Stoffet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 261 av 18.10.2018, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2019 av 29. mars 2019 

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) EFSA Journal 2018;16(5):5273 
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Artikkel 2 

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 17. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp ml aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b161 — Spisskum-

men 

(tinktur) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Spisskummen (tinktur av Cuminum 

cyminum L. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

(tinktur) av frø fra Cuminum cyminum L. i 

henhold til Europarådets definisjon(1). 

— 98 % ± 0,5 % av en 3:1-blanding av 

vann/etanol (v/v) 

— 2 ± 0,5 % av forbindelser av 

vegetabilsk opprinnelse 

— flavonoider totalt ≤ 300 ppm 

— polyfenoler totalt ≤ 560 ppm 

— p-ment-3-en-7-al totalt ≤ 8 ppm 

— fytokjemisk markør: 4-isopropylben-

zaldehyd (kuminaldehyd): 25 ± 5 ppm 

Flytende form 

CoE-nr. 161 

Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av den fy-

tokjemisk markøren (4-isopropylben-

zaldehyd) i tilsetningsstoffet: gasskroma-

tografi med flammeionisasjonsdeteksjon 

(GC-FID) 

Alle 

dyrearter 

—  — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lag-

ringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 0,03 ml/kg 

fôr» 

4. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

7. november 2028 

(1) «Natural sources of flavourings» – Rapport nr. 2 (2007) 

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

 


