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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1567 

av 18. oktober 2018 

om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2018/249 om godkjenning av taurin, beta-alanin, L-alanin, L-arginin,  

L-asparaginsyre, L-histidin, D,L-isoleucin, L-leucin, L-fenylalanin, L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin, L-metionin, L-valin, 

L-cystein, glysin, mononatriumglutamat og L-glutaminsyre som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter og  

L-cysteinhydrokloridmonohydrat i fôrvarer for alle arter unntatt katt og hund(*) 

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 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/249(2) godkjennes visse tilsetningsstoffer i fôrvarer 

som aromastoffer, herunder glysin, L-cystein og L-cysteinhydrokloridmonohydrat. 

2) Det forekommer en feil i posten for glysin i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/249, der det i kolonnen 

«Andre bestemmelser» angis at det på etiketten til dette tilsetningsstoffet skal angis at anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 % for andre arter og grupper, er 25 g/kg. I samsvar med uttalelsen som 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet(3) utstedte i forbindelse med godkjenningen av dette 

tilsetningsstoffet, er den korrekte mengden 25 mg/kg. 

3) Det forekommer feil i postene for L-cystein og L-cysteinhydrokloridmonohydrat i vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) 2018/249 når det gjelder framstillingsprosessen for det aktive stoffet. Særlig er det i kolonnen 

«Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode» angitt at det aktive stoffet er framstilt ved kjemisk 

syntese eller proteinhydrolyse. Det er i denne delen utelatt at proteinhydrolyse skal foretas med utgangspunkt i 

animalske eller vegetabilske proteiner, slik at eventuell bruk av menneskehår som kilde for hydrolyse ikke er tillatt for å 

framstille dette særlige tilsetningsstoffet. 

4) De feilaktige bestemmelsene har skapt forvirring hos driftsansvarlige for fôrforetak med hensyn til de faktiske 

bestemmelsene som gjelder for å bringe de berørte tilsetningsstoffene i omsetning. Denne situasjonen har skapt rettslig 

usikkerhet rundt gjeldende rammeregler. Feilene har dermed ført til visse markedsforstyrrelser knyttet til godkjenningen av 

omsetning og bruk av glysin, L-cystein og L-cysteinhydrokloridmonohydrat som det er som har oppstått tvil om. Rettelsene 

av gjennomføringsforordning (EU) 2018/249 bør derfor gjelde med tilbakevirkende kraft fra ikrafttredelsesdatoen for 

nevnte gjennomføringsforordning for å gjenopprette rettssikkerheten med hensyn til rettslig status for de tilsetningsstoffene 

som omfattes av feilene, for å unngå skadevirkninger for de berørte driftsansvarlige og dermed gjenskape stabilitet på 

markedet. 

5) 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 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/249 rettes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 262 av 19.10.2018, s. 31, 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/249 av 15. februar 2018 om godkjenning av taurin, beta-alanin, L-alanin, L-arginin, 

L-asparaginsyre, L-histidin, D,L-isoleucin, L-leucin, L-fenylalanin, L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin , L-metionin, L-valin,L-cystein, glysin, 

mononatriumglutamat og L-glutaminsyre som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter og L-cysteinhydrokloridmonohydrat i fôrvarer 

for alle arter unntatt katter og hunder (EUT L 53 av 23.2.2018, s. 134). 

(3) EFSA Journal 2014; 12(5):3670. 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 15. mars 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/249 gjøres følgende endringer: 

1) I posten for stoffet med 2b17034 glysin, i kolonnen «Andre bestemmelser» gjøres følgende rettelser: 

a) Nr. 3 skal lyde: 

«3. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: «Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 20 g/kg for katter og hunder, 

— 25 mg/kg for andre arter og grupper.» 

b) Nr. 5 skal lyde: 

«5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, navnet på og tilsatt mengde av det aktive stoffet skal angis på 

merkingen av fôrmidler og fôrblandinger dersom innholdet av det aktive stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 % overstiger 

— 20 g/kg for katter og hunder, 

— 25 mg/kg for andre arter og grupper.» 

2) I posten for stoffet 2b17033 L-cystein skal teksten «Framstilt ved kjemisk syntese eller proteinhydrolyse» i kolonnen 

«Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode» erstattes med «Framstilt ved kjemisk syntese eller 

hydrolyse av animalsk protein eller planteprotein». 

3) I posten for stoffet 2b920 L-cysteinhydrokloridmonohydrat skal teksten «Framstilt ved kjemisk syntese eller proteinhydrolyse» 

i kolonnen «Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode» erstattes med «Framstilt ved kjemisk syntese eller 

hydrolyse av animalske proteiner eller planteproteiner». 

 __________  


