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Hänvisningar:   
 Förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser 

Förordning (EU) nr 230/2013 om tillbakadragande av vissa fodertillsatser tillhörande 
gruppen aromämnen och smakförhöjande ämnen från marknaden 

 
 
VISSA AROMÄMNEN DRAS TILLBAKA FRÅN MARKNADEN 
 
Europeiska kommissionen utfärdade genomförandeförordning (EU) nr 230/2013 om 
tillbakadragande av vissa fodertillsatser tillhörande gruppen aromämnen och smakförhöjande 
ämnen från marknaden 21.3.2013. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:080:0001:0065:SV:PDF 
 
Bilagan till förordningen är tudelad (A och B).  

- Förteckningen i del A innehåller de tillsatser som dras tillbaka från marknaden  
vad gäller alla djurarter och djurkategorier.  

- Tillsatserna i del B dras tillbaka från marknaden vad gäller vissa djurarter eller 
djurkategorier. 

 
Befintliga lager av de berörda tillsatserna och av förblandningar, foderblandningar och foderråvaror 
som framställts med tillsatserna får förbrukas med hänsyn till hållbarheten hos vissa foder som 
innehåller tillsatserna i fråga. För de fodertillsatser som förtecknats i förordningen har meddelats 
övergångsperioder för tillbakadragandet från marknaden. 
 

- Befintliga lager av fodertillsatser får fortsätta att släppas ut på marknaden och 
användas som fodertillsatser tillhörande gruppen ”aromämnen och 
smakförhöjande ämnen” till och med den 10 april 2014. 
 

- Förblandningar som framställts med de berörda tillsatserna får fortsätta att 
släppas ut på marknaden och användas till och med den 10 oktober 2014. 

 
- Foderblandningar och foderråvaror som framställts med de berörda tillsatserna 

eller med de berörda förblandningarna och som märkts i enlighet med förordning 
(EG) nr 767/2009 till och med den 10 april 2015 får fortsätta att släppas ut på 
marknaden och användas tills lagren har tömts. 

 
Eftersom det beträffande användningen av fodertillsatserna enligt förordning (EU) nr 230/2013 som 
aromämnen och smakförhöjande ämnen inte lämnades in några ansökningar om godkännande 
senast 7.11.2010 dras de tillbaka från marknaden inom de ovan angivna övergångsperioderna. 
Uppgifter om fodertillsatser som är godkända inom EU ingår i EU:s register över fodertillsatser:  
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-
03.pdf. I registret finns för var och en fodertillsats en länk till lagstiftningen varav framgår villkoren 
för godkännande av fodertillsatsen eller tillbakadragande av fodertillsatsen från marknaden. De 
fodertillsatser som dras tillbaka från marknaden ingår i den separata Annex II –delen i registret över 
fodertillsatser där det invid respektive fodertillsats finns en länk till förordningen om 
tillbakadragande från marknaden. 
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