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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/107 

av 23. januar 2020 

om godkjenning av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer til hund, katt og prydfisk(*) 

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 om vilkår og 

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det fastsatt at 

tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), skal vurderes på nytt. 

2) Ponceau 4R ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer til 

prydfisker, i gruppen «fargestoffer, herunder pigmenter», under overskriften «andre fargestoffer». Det ble også godkjent 

uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder og katter, i gruppen «fargestoffer, herunder pigmenter», 

under overskriften «fargestoffer som i henhold til fellesskapsbestemmelser er tillatt til farging av næringsmidler». 

Tilsetningsstoffet ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer 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 sammenholdt med forordningens artikkel 7 ble det 

inngitt en søknad om ny vurdering av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer til prydfisker og til hunder og katter. 

Søkeren anmodet om at tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og 

funksjonsgruppen «fargestoffer». Søknaden inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til 

artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 6. mars 2018(3) 

med at ponceau 4R under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har skadevirkninger på dyrehelsen. Den konkluderte også 

med at eksponering for tilsetningsstoffet gjennom innånding anses som farlig for brukeren, og at det ikke kunne fastslås 

om det potensielt kan irritere hud eller øyne, eller om det er hudsensibiliserende. Kommisjonen mener derfor at det bør 

treffes hensiktsmessige vernetiltak for å unngå skadevirkninger på menneskers helse, særlig for brukerne av 

tilsetningsstoffet. I samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008(4) er det i fase I av miljørisikovurderingen 

fastsatt at det ikke kreves ytterligere vurdering av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer til dyr som ikke er bestemt 

til næringsmiddelproduksjon, ettersom det er usannsynlig at stoffet vil ha noen vesentlig miljøvirkning i henhold til 

ovennevnte uttalelse fra Myndigheten, som ikke fant noe vitenskapelig grunnlag for bekymring. Myndigheten uttalte 

også at det for dette tilsetningsstoffet, som også er godkjent for bruk i næringsmidler, der det har samme funksjon som i 

fôr, muligens ikke ville være nødvendig med ytterligere dokumentasjon av virkningen. Gitt det store utvalget av ulike 

fôrvarer ba Myndigheten likevel om slik ytterligere dokumentasjon. Søkeren dokumenterte virkningen av 50 mg/kg i en 

typisk fôrmatrise, men opplyste også at lavere nivåer kan brukes i andre matriser (fargen på kjæledyrfôr kan variere fra 

nesten hvit til mørk brun), særlig i lyse matriser (søkeren framla noen bevis for lavere nivåer i dokumentasjonen). 

Ettersom Myndighetens anbefalte øvre grenseverdier for dette tilsetningsstoffet tilsvarer de godkjente øvre 

grenseverdiene i ulike næringsmidler, anså Kommisjonen at stoffets virkning er tilstrekkelig dokumentert. Myndigheten 

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

rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 19 av 24.1.2020, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2020 av 30. april 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) EFSA Journal 2018; 16(3):5222. 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 av 25. april 2008 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003 med hensyn til utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer 

(EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1). 
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5) Vurderingen av ponceau 4R viser at vilkårene for godkjenning som er 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 

forordningen. 

6) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av stoffet må få øyeblikkelig 

anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som 

godkjenningen medfører. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

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

godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffet angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 13. august 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 13. februar 2020, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 13. februar 2022 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 13. februar 2020, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

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 23. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Tilsetnings-

stoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fargestoffer. i) stoffer som gir fôrvarer farge eller gir dem den opprinnelige fargen tilbake 

2a124 Ponceau 

4R 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Ponceau 4R beskrevet som natriumsaltet, som er 

hovedbestanddelen. 

Fast form (pulver eller granuler) 

Katter — — 31 1. Bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen skal angi lagringsvilkå-

rene og stabiliteten ved varmebe-

handling. 

2. For brukerne 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 tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

øye-, hud-, munn- og åndedrettsvern. 

13. februar 

2030 

Karakterisering av det aktive stoffet i form av 

natriumsaltet 

Ponceau 4R består hovedsakelig av trinatrium-2-hydroksy-

1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonat og andre 

fargestoffer samt natriumklorid og/eller natriumsulfat som 

de viktigste ufargede bestanddelene. 

Kalsium- og kaliumsaltene er også tillatt. 

Kjemisk formel: C20H11N2O10S3Na3 

Fast form (pulver eller granuler) framstilt ved kjemisk 

syntese 

CAS-nr.: 2611-82-7 

Renhetskriterier 

— Fargestoffer totalt, beregnet som natriumsaltet: ≥ 80 % 

(analyse). 

— Andre fargestoffer: ≤ 1 %. 

— Andre organiske stoffer enn fargestoffer: ≤ 0,5 %. 

— Ikke-sulfonerte primære aromatiske aminer (beregnet 

som anilin): ≤ 0,01 %. 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av samlet mengde fargestoffer i ponceau 

4R i fôrtilsetningen: 

Spektrofotometri ved 505 nm og titrering med titanklorid 

som beskrevet i kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 

med henvisning til «FAO JECFA Combined Compendium 

for Food Additive Specifications (Analytical methods Vol. 

4)» og monograf nr. 11 (2011), «Ponceau 4R». 

Til mengdebestemmelse av ponceau 4R i fôrvarer: 

Hunder — — 37 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Tilsetnings-

stoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

  Høytrykksvæskekromatografi kombinert med tandem-

massespektrometri (LC-MS/MS) 

      

Kategori: sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fargestoffer. iii) stoffer som har positiv virkning på fargen på prydfisker eller prydfugler 

2a124 Ponceau 

4R 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Ponceau 4R beskrevet som natriumsaltet, som er hoved-

bestanddelen. 

Fast form (pulver eller granuler) 

Prydfisker — — 137 1. Bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen skal angi lagringsvil-

kårene og stabiliteten ved varmebe-

handling. 

2. For brukerne 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 tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

øye-, hud-, munn- og åndedrettsvern. 

13. februar 

2030 

Karakterisering av det aktive stoffet i form av 

natriumsaltet 

Ponceau 4R består hovedsakelig av trinatrium-2-hydroksy-

1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonat og andre 

fargestoffer samt natriumklorid og/eller natriumsulfat som 

de viktigste ufargede bestanddelene. 

Kalsium- og kaliumsaltene er også tillatt. 

Kjemisk formel: C20H11N2O10S3Na3 

Fast form (pulver eller granuler) framstilt ved kjemisk 

syntese 

CAS-nr.: 2611-82-7 

Renhetskriterier 

— Fargestoffer totalt, beregnet som natriumsaltet: ≥ 80 % 

(analyse). 

— Andre fargestoffer: ≤ 1 %. 

— Andre organiske stoffer enn fargestoffer: ≤ 0,5 %. 

— Ikke-sulfonerte primære aromatiske aminer (beregnet 

som anilin): ≤ 0,01 %. 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av samlet mengde fargestoffer i ponceau 

4R i fôrtilsetningen: 

Spektrofotometri ved 505 nm og titrering med titanklorid 

som beskrevet i kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 

med henvisning til «FAO JECFA Combined Compendium 

for Food Additive Specifications (Analytical methods Vol. 

4)» og monograf nr. 11 (2011), «Ponceau 4R». 

Til mengdebestemmelse av ponceau 4R i fôrvarer: 



   

 

N
r. 8

4
/4

2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
0

.1
2

.2
0
2

0
 

 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Tilsetnings-

stoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

  Høytrykksvæskekromatografi kombinert med tandem-

massespektrometri (LC-MS/MS) 

      

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

 


