
   
 MEDDELANDE 1(1) 
 

     
Kontrollavdelningen   Datum Dnr 
Enheten för foder- och gödselkontroll  6.8.2014   6435/0405/2014 
    

 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Livsmedelssäkerhetsverket Evira Finnish Food Safety Authority Evira 

Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS Mustialankatu 3, FI-00790 HELSINKI, Finland 

Puh. 029 530 0400 • Faksi 029 530 5298 Tel. 029 530 0400 • Fax 029 530 5298 Tel. +358295300400• Fax +358295305298 

etunimi.sukunimi@evira.fi • www.evira.fi förnamn.efternamn@evira.fi • www.evira.fi firstname.lastname@evira.fi • www.evira.fi 

 

 

Hänvisningar:  

 Förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser 

Förordning (EU) nr 754/2014 om att inte godkänna Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) 

och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) som fodertillsatser 

 

 
VISSA MIKROORGANISMER SOM ANVÄNTS SOM FODERTILLSATSER DRAS BORT FRÅN 

MARKNADEN SENAST 30.9.2014 

 
Godkännandet av mikroorganismerna Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus 
pentosaceus (NCIMB 30044) som fodertillsatser har avslagits. Europeiska kommissionen utfärdade 
12.7.2014 genomförandeförordning (EU) nr 754/2014 om avslag på godkännandet. Orsaken till att 
godkännandet avslås är resistens mot tetracyklin. Mikroorganismerna Pediococcus pentosaceus (NCIMB 
30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) är resistenta mot tetracyklin som är ett antibiotikum 
som används inom human- och veterinärmedicin. 
 
Länk till förordningen: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0754&from=sv 
 
Återtagandet från marknaden berör följande fodertillsatser: 
 Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) 

Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044), tidigare Lactococcus lactis (NCIMB 30044) 
 
Eftersom kraven för godkännande av dessa mikroorganismer inte uppfylls, måste de dras bort från 
marknaden så snart som möjligt på grund av resistens mot tetracyklin. 
 

- Mikroorganismerna Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus 
pentosaceus (NCIMB 30044) ska dras bort från marknaden senast 30.9.2014. 
 

- Förblandningar som innehåller dessa mikroorganismer ska dras bort från marknaden 
senast 30.9.2014. 

 
- Ensilage som framställts med Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och 

Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) eller med förblandningar som innehåller dessa 
preparat före 1.8.2014 får användas till dess att lagren har tömts. 

 

 

Information om godkända fodertillsatser inom EU ingår i EU:s register över fodertillsatser:  

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm 

Invid respektive fodertillsats i registret finns en länk till lagstiftningen varav framgår kraven för godkännande 

av fodertillsatsen eller återtagande av den från marknaden.  
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