Landskapsregeringens anteckningar

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE

-användning av fodertillsatser i olika verksamheter

i enlighet med artikel 10 i foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005

UPPGIFTER
OM
SÖKANDEN

Företagets namn

Avdelning

De verksamheter och tillsatser som kräver godkännande har märkts ut med en ruta i tabellen.
Kryssa för de rutor för vilka anläggningen ansöker om godkännande.
Koderna på översta raden hänvisar till de kategorier och funktionella grupper av tillsatser i förteckningen nedan.

Aktör

Kat 1b

Kat 2a

Tillverkare av tillsats

Kat 3

samtliga

Kat 3
A, D
Cu,Se

Kat 4

samtliga

Kat 4d

Kat 5

Aktör som släpper ut tillsatser på marknaden*
Tillverkare av förblandning
Aktör som släpper ut förblandningar på marknaden
Tillverkare av foderblandning. Använder tillsatser eller
förblandningar för tillverkning av foderblandningar
Husdjursproducent som använder tillsatser eller
förblandningar för tillverkning av foderblandningar

*Med utsläppande på marknaden avses tillhandahållande av foder för försäljning, också utbjudande till försäljning eller annan överföring antingen utan eller mot
ersättning samt själva försäljningen, distributionen och andra former av överföring.
Kategorier och funktionella grupper av tillsatser (förordning EG nr 1831/2003):
1. Kategorin ”Tekniska tillsatser”
b) antioxidanter: ämnen som förlänger hållbarheten hos foder och foderråvaror genom att skydda mot skador från oxidation, endast sådana med fastställda
gränsvärden
2. Kategorin ”Organoleptiska tillsatser”
a)
färgämnen, karotenoider och xantofyller
3. Kategorin ”Näringstillsatser”
a) vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt
b) föreningar av spårelement
c) aminosyror, salter och analoger av dessa
d) urinämne och derivat därav
4. Kategorin ”Zootekniska tillsatser”
a) smältbarhetsförbättrande medel: ämnen som djur utfordras med och som påverkar vissa foderråvaror och därigenom ökar fodrets smältbarhet
b) medel som stabiliserar tarmfloran: mikroorganismer eller andra kemiskt definierade ämnen och som när de ges till djur har en positiv effekt på tarmfloran
c) ämnen med positiv inverkan på miljön
d) andra zootekniska tillsatser, t.ex. kaliumdiformiat (Formi LHS)
5. Kategorin ”Koccidiostatika och histomonostatika”

BILAGOR

Kryssa för bilagorna till ansökan

1. Förteckning över de tillsatser som tillverkas eller släpps ut på marknaden och som kräver godkännande
2. Förteckning över de förblandningar som tillverkas eller släpps ut på marknaden och som kräver godkännande
3. Förteckning över de tillsatser eller förblandningar som används för tillverkning av foderblandningar och som kräver godkännande
4. Beskrivning av HACCP-systemet. Beskrivningen skall innehålla minst ett flödesschema, ett sammandrag i tabellform över faroanalysen och ett
sammandrag över kontrollen av kritiska styrpunkter när kritiska styrpunkter har identifierats
5. Beskrivning av lokaliteterna (planritning) och den viktigaste utrustningen, ett processdiagram eller en annan beskrivning av tillverkningen
6. Organisationsschema
7. Namnet på det laboratorium som foderföretaget använder sig av
8. Plan för kvalitetskontroll
9. Beskrivning av upplagrings- och transportarrangemangen
10. Beskrivning av journalföringen
11. Beskrivning av systemet för registrering och behandling av klagomål
12. Beskrivning av återtagandet av produkter från marknaden

Företaget uppbevarar aldrig produkter i sina lokaliteter (kryss i rutan)
Tidpunkten då verksamheten som avses på denna ansökan om godkännande kommer att inledas

ÅTERSÄNDANDE
AV BLANKETTEN
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Jag intygar att uppgifterna ovan är riktiga

Datum

Underskrift
(företagets chef eller av denne befullmäktigad person)

Ort

Namnförtydligande

