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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1903

20.5.2020

2020/EØS/33/17

av 5. desember 2018
om retting av vedlegg IV, VI og VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 om
omsetning og bruk av fôrvarer, og om retting av visse språkversjoner av vedlegg II, IV, V og VI til
nevnte forordning(*)

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 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 27 nr. 1, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Etter vedtakelsen av kommisjonsforordning (EU) 2017/2279(2) er det oppdaget en feil i nr. 2 i vedlegget til nevnte
forordning om erstatning av del A i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 767/2009 med hensyn til det angitte innholdet av
aske som er uløselig i saltsyre. Følgelig ble det ikke fastsatt toleransegrenser for et innhold av aske som er uløselig i
saltsyre på 5 %.

2)

Det ble oppdaget en utelatelse i nr. 3 og 4 i vedlegget til forordning (EU) 2017/2279 om erstatning av nr. 7 i kapittel I i
vedlegg VI og nr. 8 i kapittel I i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 767/2009. Dette har ført til tvetydigheter med
hensyn til virkeområdet for bestemmelsene om frivillig merking av sensoriske eller ernæringsmessige tilsetningsstoffer i
fôrvarer.

3)

Forordning (EF) nr. 767/2009 bør derfor rettes.

4)

Den kroatiske, tsjekkiske, engelske, estiske, tyske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske,
rumenske, slovakiske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av forordning (EU) 2017/2279 inneholder en feil
ettersom nevnte forordning erstattet termen «råolje og råfett» med termen «råfett» i vedlegg IV, VI og VII til forordning
(EF) nr. 767/2009, men ved en feiltakelse unnlot å gjøre dette i vedlegg II og V til nevnte forordning.

5)

Den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2017/2279 inneholder en rekke feil. Det forekommer en feil i nr. 2 i
vedlegget til nevnte forordning, som erstatter del A i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 767/2009 med hensyn til
prosentverdiene for vanninnhold. Nr. 3 i vedlegget til forordning (EU) 2017/2279 som erstatter vedlegg VI til
forordning (EF) nr. 767/2009, inneholder feil med hensyn til det forkortede navnet på aromastoffer og med hensyn til
målarter for de obligatoriske merkingskravene for lysin og metionin.

6)

Den kroatiske, tsjekkiske, engelske, estiske, tyske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske,
rumenske, slovakiske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av forordning (EF) 767/2009 bør derfor rettes. De
øvrige språkversjonene berøres ikke av disse rettelsene.

7)

Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at rettelsene 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.

8)

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 310 av 6.12.2018, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2019 av 29. mars 2019
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) 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 (EUT L 328 av 12.12.2017, s. 3).
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 767/2009 gjøres følgende rettelser:
1) I andre kolonne raden «aske som er uløselig i saltsyre» i tabellen i del A nr. 2 i vedlegg IV erstattes feltet «1 – < 5» med
«1–5».
2) I vedlegg VI kapittel I skal nr. 7 lyde:
«7. Uten at det berører nr. 6 skal, dersom et sensorisk eller ernæringsmessig tilsetningsstoff frivillig angis i merkingen,
tilsatt mengde angis i samsvar med nr. 1, eller, når det gjelder tilsetningsstoffer i funksjonsgruppen «vitaminer,
provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», skal den samlede mengden som garanteres i
hele holdbarhetstiden, angis i samsvar med nr. 2.»
3) I vedlegg VII kapittel I skal nr. 8 lyde:
«8. Uten at det berører nr. 7 skal, dersom et sensorisk eller ernæringsmessig tilsetningsstoff frivillig angis i merkingen,
tilsatt mengde angis i samsvar med nr. 1, eller, når det gjelder tilsetningsstoffer i funksjonsgruppen «vitaminer,
provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», skal den samlede mengden som garanteres i
hele holdbarhetstiden, angis i samsvar med nr. 2.»
4) I nr. 5 i vedlegg II og i tredje kolonne rad 3, 5, 12, 15, 16 og 18 i tabellen i vedlegg V erstattes betegnelsen «råolje og
råfett» med «råfett».
5) (Gjelder ikke den norske teksten.)
Artikkel 2
1. Fôrmidler og fôrblandinger som er merket før 26. desember 2019 i samsvar med reglene som gjaldt før 26. desember 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 26. desember 2020 i samsvar med reglene som gjaldt før 26. desember 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 5. desember 2018.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
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