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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1947 

av 22. november 2019 

om godkjenning av kasjagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer til katter og hunder(*) 

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 i fôrvarer og vilkår og 

framgangsmåter 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) Kasjagummi ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer til 

katter og hunder(3). Dette tilsetningsstoffet ble deretter oppført i registeret over fôrtilsetningsstoffer som et eksisterende 

produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt fire søknader om ny vurdering av 

kasjagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer til katter og hunder. Søkerne anmodet om at dette tilsetningsstoffet skulle 

klassifiseres i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «geleringsmidler». Søknadene inneholdt 

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

søknadene om godkjenning er senere trukket tilbake av de respektive søkerne. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av  

29. oktober 2014(4), 25. januar 2017(5) og 27. november 2018(6) med at bare renset halvraffinert kasjagummi 

(isopropanol-ekstraksjon) som er i samsvar med spesifikasjonene for kasjagummi som tilsetningsstoff i næringsmidler(7) 

(< 0,5 mg antrakinoner/kg), ikke har skadevirkning på dyrehelsen ved en øvre grenseverdi på 13 200 mg/kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 %. Myndigheten konkluderte også med at tilsetningsstoffet anses som hud- og luftveissensi-

biliserende og potensielt irriterende for hud og øyne. Kommisjonen mener derfor at det bør treffes hensiktsmessige 

vernetiltak for å unngå skadevirkninger på menneskers helse, særlig for brukerne av tilsetningsstoffet. Den konkluderte 

videre med at det ikke kan utelukkes at halvraffinert kasjagummi som allerede er brakt i omsetning, som beskrevet i 

søknaden, kan ha arvestoffskadelige egenskaper. Myndigheten konkluderte videre med at kasjagummi har potensial til 

være et effektivt geleringsmiddel ved bruk sammen med karragenan i fôr med et vanninnhold på minst 20 %. 

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

bekreftet videre rapporten om analysemetodene for fôrtilsetningsstoffene framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 26.11.2019, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2020 av 12. juni 2020 

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) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 93/55/EØF av 25. juni 1993 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 206 av 

18.8.1993, s. 11). 

(4) EFSA Journal 2014; 12(11):3899, 3900, 3901 og 3902. 

(5) EFSA Journal 2017; 15(2):4709 og 4710. 

(6) EFSA Journal 2019;17(1):5528. 

(7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 
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5) Vurderingen av kasjagummi viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er 

oppfylt, forutsatt at spesifikasjonene for tilsetningsstoffer i næringsmidler er oppfylt. Bruk av tilsetningsstoffet bør 

derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

6) Derfor bør kasjagummi som et eksisterende produkt som ikke oppfyller spesifikasjonene for tilsetningsstoffer i 

næringsmidler, samt fôr som inneholder stoffet, trekkes tilbake fra markedet. Av praktiske grunner bør det imidlertid 

tillates en begrenset periode der eksisterende lagre av dette tilsetningsstoffet samt fôr som inneholder stoffet, trekkes 

tilbake fra markedet, slik at aktørene kan forberede seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelsen fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Tilsetningsstoffet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«geleringsmidler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Kasjagummi som fôrtilsetningsstoff som er framstilt og merket før 16. desember 2019 i samsvar med reglene som gjaldt 

før 16. desember 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 16. mars 2020. 

2. Premikser som inneholder fôrtilsetningsstoffet nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 16. mars 2020 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 16. desember 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 16. juni 2020. 

3. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder fôrtilsetningsstoffet angitt i nr. 1, eller premikser nevnt i nr. 2, og som er 

framstilt og merket før 16. juni 2020 i samsvar med reglene som gjaldt før 16. desember 2019, kan fortsatt bringes i omsetning 

og brukes til 16. desember 2020. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 22. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: geleringsmidler 

1f499 Kasjagummi Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av renset endosperm fra 

Cassia tora og Cassia obtusifolia 

(Leguminosae) som inneholder mindre 

enn 0,05 % Cassia occidentalis. 

Antrakinoner (i alt) < 0,5 mg/kg 

Pulverform 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Hovedsakelig 1,4-β-D-mannopyrano-

seenheter med α-D-galaktopyrano-

seenheter bundet sammen med  

1,6-bindinger. 

Forholdet mellom mannose og 

galaktose er 5:1 

Galaktomannaner > 75 % 

Analysemetode(1): 

Til bestemmelse av kasjagummi som 

fôrtilsetningsstoff: 

FAO JECFA-monografi nr. 10(2) som 

nevnt i kommisjonsdirektiv 

2010/67/EU(3) 

Hunder 

Katter 

- - 13 200 1. Tilsetningsstoffet skal brukes bare i fullfôr 

med et vanninnhold > 20 % i kombinasjon 

med karragenan (som utgjør minst 25 % av 

mengden av kasjagummi som brukes). 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene 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 

øye- og hudvern og åndedrettsvern. 

16.12.2029 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

(2) FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, «Cassia Gum», monograf nr. 10 (2010) http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph10/additive-513-m10.pdf 

(3) Kommisjonsdirektiv 2010/67/EF av 20. oktober 2010 om endring av direktiv 2008/84/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer (EUT  

L 277 av 21.10.2010, s. 17). 

 


