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Till foderföretagarna 
 
EU:s förteckning över foderråvaror har uppdaterats – kommissionens förordning (EU) nr 
68/2013 
 
Europeiska kommissionen har uppdaterat förteckningen över foderråvaror och den tillämpas från 
och med 19.2.2013. Den nya förteckningen över foderråvaror har publicerats i Europeiska 
unionens officiella tidning 30.1.2013 genom kommissionens förordning (EU) nr 68/2013: 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SV:PDF 
 
Bilagan till förordningen innehåller tre avsnitt: 
  

- Allmänna bestämmelser (A) 
- Ordlista för bearbetningsmetoder (B) 
- Förteckning över foderråvaror (C) 

  
Den föregående förordningen om en förteckning över foderråvaror (EU) nr 575/2011 upphävs. 
Foderråvaror som har märkts i enlighet med förordning (EU) nr 575/2011 före den 19 augusti 2013 
kan även fortsättningsvis sättas ut på marknaden och användas tills lagren är tömda. 
 
Ändringarna i förordningen gäller  
 

- nya poster för behandlingsprocesser och foderråvaror samt förbättringar av 
befintliga poster, särskilt olja och fettderivat. 
  

- högsta tillåtna halt av kemiska orenheter som härrör från framställningsprocessen 
eller från processhjälpmedel. De högsta tillåtna halterna gäller också före detta 
livsmedel* vid ytterligare bearbetning som foder. 

 
 
* Före detta livsmedel innebär livsmedel, annat än återanvänt köks- och matavfall, som 
tillverkats för att användas som livsmedel i full överensstämmelse med EU:s 
livsmedelslagstiftning men som inte längre är avsedda att användas som livsmedel av 
praktiska eller logistiska skäl, eller på grund av problem i form av tillverknings- eller 
förpackningsdefekter eller andra defekter och som inte utgör någon hälsorisk när de 
används som foder. 

 
Foderråvaror får inte innehålla kemiska orenheter som härrör från framställningsprocessen eller 
från processhjälpmedel, om det inte har fastställts en särskild högsta halt av dem i förteckningen. I 
förteckningen över foderråvaror anges högsta tillåtna halt av kemiska orenheter från 
tillverkningsprocessen eller från processhjälpmedel som uppgår till mer än 0,1 % (uppges i 
viktprocent om inget annat sägs). Högsta tillåtna halt ingår också i förteckningen för kemiska 
orenheter när de understiger 0,1 % om det bedöms lämpligt. Förbjudna ämnen får inte förekomma i 
foder. 
 
Ytterligare information 
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