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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 118/2012
af 10. februar 2012
om ændring af forordning (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, (EF) nr. 1455/2004, (EF) nr.
1800/2004, (EF) nr. 600/2005, (EU) nr. 874/2010, gennemførelsesforordning (EU) nr. 388/2011,
(EU) nr. 532/2011 og (EU) nr. 900/2011, for så vidt angår navnet på indehaveren af
godkendelsen af visse fodertilsætningsstoffer, og om berigtigelse af gennemførelsesforordning
(EU) nr. 532/2011
(EØS-relevant tekst)

ningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godken
delsen er Alpharma (Belgium) BVBA) og om ændring af
forordning (EF) nr. 2430/1999 (8), (EU) nr. 532/2011 af
31. maj 2011 om godkendelse af robenidinhydrochlorid
som tilsætningsstof til foder til avlskaniner og slagteka
niner (indehaver af godkendelsen er Alpharma (Belgium)
BVBA) og om ændring af forordning (EF) nr. 2430/1999
og (EF) nr. 1800/2004 (9) og i (EU) nr. 900/2011 af
7. september 2011 om godkendelse af lasalocid Anatrium som fodertilsætningsstof til fasaner, perlehøns,
vagtler og agerhøns, dog ikke æglæggende fugle (inde
haver af godkendelsen er Alpharma (Belgium) BVBA) (10).

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætnings
stoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

Alpharma BVBA og Pfizer Ltd. har indgivet en ansøgning
i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr.
1831/2003 med en anmodning om at ændre navnet
på indehaveren af godkendelserne i Kommissionens
forordning (EF) nr. 2380/2001 af 5. december 2001
om en tiårig tilladelse til et nyt tilsætningsstof til foder
stoffer (2), (EF) nr. 1289/2004 af 14. juli 2004 om en
tiårig tilladelse til anvendelse i foderstoffer af tilsætnings
stoffet Deccox®, som tilhører gruppen af coccidiostatika
og andre lægemidler (3), (EF) nr. 1455/2004 af 16. august
2004 om en tiårig tilladelse til anvendelse i foderstoffer
af tilsætningsstoffet »Avatec 15 %«, som tilhører gruppen
af coccidiostatika og andre lægemidler (4), (EF) nr.
1800/2004 af 15. oktober 2004 om en tiårig tilladelse
til anvendelse i foderstoffer af tilsætningsstoffet Cycostat
66G, som tilhører gruppen af coccidiostatika og andre
lægemidler (5), (EF) nr. 600/2005 af 18. april 2005 om
henholdsvis ny godkendelse for en tiårig periode af et
coccidiostatikum som tilsætningsstof til foderstoffer, fore
løbig godkendelse af et tilsætningsstof og permanent
godkendelse af visse tilsætningsstoffer til foderstoffer (6),
(EU) nr. 874/2010 af 5. oktober 2010 om godkendelse
af lasalocid A-natrium som fodertilsætningsstof til
kalkuner op til 16 uger (indehaver af godkendelsen er
Alpharma (Belgien) BVBA) og om ændring af forordning
(EF) nr. 2430/1999 (7), Kommissionens gennemførelses
forordning (EU) nr. 388/2011 af 19. april 2011 om
godkendelse af α-maduramicinammonium som tilsæt
EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.
EFT L 321 af 6.12.2001, s. 18.
EUT L 243 af 15.7.2004, s. 15.
EUT L 269 af 17.8.2004, s. 14.
EUT L 317 af 16.10.2004, s. 37.
EUT L 99 af 19.4.2005, s. 5.
EUT L 263 af 6.10.2010, s. 1.

(2)

Ansøgerne anfører, at Pfizer Ltd. efter overtagelsen af
Alpharma BVBA med virkning fra den 1. marts 2011
ejer markedsføringsrettighederne for tilsætningsstofferne
decoquinat, lasalocid A-natrium, α-maduramicinammo
nium, robenidinhydrochlorid og salinomycin.

(3)

Den foreslåede ændring af godkendelsesbetingelserne er
af rent administrativ art og indebærer ikke en ny vurde
ring af de pågældende tilsætningsstoffer. Den Europæiske
Fødevaresikkerhedsautoritet er blevet underrettet om
ansøgningen.

(4)

For at give ansøgeren mulighed for at udnytte sine
markedsføringsrettigheder under navnet Pfizer Ltd. er
det nødvendigt at ændre godkendelsesbetingelserne.

(5)

Forordning (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, (EF)
nr. 1455/2004, (EF) nr. 1800/2004, (EF) nr. 600/2005,
(EU) nr. 874/2010, gennemførelsesforordning (EU) nr.
388/2011, (EU) nr. 532/2011 og (EU) nr. 900/2011
bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Da ændringerne af godkendelsesbetingelserne ikke fore
tages af sikkerhedsmæssige årsager, bør der indrømmes
en overgangsperiode, hvor eksisterende lagre kan opbru
ges.

(8) EUT L 104 af 20.4.2011, s. 3.
(9) EUT L 146 af 1.6.2011, s. 7.
(10) EUT L 231 af 8.9.2011, s. 15.
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(7)
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Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer for
kalkuner og slagtekyllinger, som blev indføjet i bilaget
til forordning (EF) nr. 1800/2004 ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 101/2009 (1), og handelsnavnet
»Robenz 66G« for kalkuner og slagtekyllinger, som blev
indføjet i bilaget til forordning (EF) nr. 1800/2004 ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2009 (2), blev
ved en fejl udeladt i bilaget til forordning (EF) nr.
1800/2004 som ændret ved forordning (EU) nr.
532/2011. Det er derfor nødvendigt at indsætte disse
grænseværdier og handelsnavnet på ny.

(8)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 532/2011
bør således berigtiges i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed —
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Artikel 6
Ændring af forordning (EU) nr. 874/2010
I kolonne 2 i bilaget til forordning (EU) nr. 874/2010 ændres
»Alpharma (Belgien) BVBA« til »Pfizer Ltd.«

Artikel 7
Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 388/2011
I kolonne 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr.
388/2011 ændres »Alpharma (Belgium) BVBA« til »Pfizer Ltd.«

Artikel 8
Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 532/2011
I kolonne 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr.
532/2011 ændres »Alpharma Belgium BVBA« til »Pfizer Ltd.«

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 9

Ændring af forordning (EF) nr. 2380/2001

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 900/2011

I kolonne 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 2380/2001 ændres
»Alpharma Belgium BVBA« til »Pfizer Ltd.«

I kolonne 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr.
900/2011 ændres »Alpharma (Belgium) BVBA« til »Pfizer Ltd.«

Artikel 2
Artikel 10

Ændring af forordning (EF) nr. 1289/2004
I kolonne 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 1289/2004 ændres
»Alpharma (Belgium) BVBA« til »Pfizer Ltd.«

Berigtigelse

til

gennemførelsesforordning
532/2011

(EU)

nr.

Bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 532/2011 berig
tiges som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 3
Ændring af forordning (EF) nr. 1455/2004
I kolonne 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 1455/2004 ændres
»Alpharma (Belgien) BVBA« til »Pfizer Ltd.«

Artikel 4
Ændring af forordning (EF) nr. 1800/2004

Artikel 11
Overgangsforanstaltninger
Eksisterende lagre, som er i overensstemmelse med bestemmel
ser, der var gældende før denne forordnings ikrafttræden, kan
fortsat markedsføres og anvendes indtil den 2. september 2012.

I kolonne 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 1800/2004 ændres
»Alpharma Belgium BVBA« til »Pfizer Ltd.«
Artikel 12
Artikel 5

Ikrafttræden

Ændring af forordning (EF) nr. 600/2005

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

I kolonne 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 600/2005 ændres
»Alpharma (Belgien) BVBA« til »Pfizer Ltd.«
(1) EUT L 34 af 4.2.2009, s. 5.
(2) EUT L 73 af 19.3.2009, s. 12.

Artikel 10 og bilaget anvendes dog fra 21. juni 2011.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2012.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand
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BILAG
I bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 532/2011 berigtiges bilaget til forordning (EF) nr. 1800/2004, som ændret
ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 532/2011, således:
1) Kolonne 3: I stedet for »(Cycostat 66G)« læses »(Robenz 66 G)«.
2) Følgende kolonne indsættes:
»Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer
(MRL) i de relevante animalske fødevarer

800 μg robenidinhydrochlorid/kg for våd lever
350 μg robenidinhydrochlorid/kg for våd nyre
200 μg
muskel

robenidinhydrochlorid/kg

for

våd

1 300 μg robenidinhydrochlorid/kg for våd
hud/vådt fedt
400 μg robenidinhydrochlorid/kg for hud/fedt
400 μg robenidinhydrochlorid/kg for våd lever
200 μg robenidinhydrochlorid/kg for våd nyre
200 μg robenidinhydrochlorid/kg
muskel«

for

våd
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