Bijlage I
Categorieën niet-toegelaten toevoegingsmiddelen of diervoeders die deze bevatten
Rode categorie:
-

-

-

Antibiotica die worden gebruikt als groeibevorderaar.
o Zincbacitracine (CAS 1405-89-6)
o Spiramycine (CAS 8025-81-8)
o Virginiamycine (CAS 11006-76-1)
o Flavophospholipol (CAS 11015-37-5)
o Avilamycine (CAS 11051-71-1)
o Avoparcine (CAS 37332-99-3)
o Nitrovine (CAS 804-36-4)
o Carbadox (CAS 6804-07-5)
o Olaquindox (CAS 23696-28-8)
Toevoegingsmiddelen waarvan de toelating werd ingetrokken of geweigerd op basis van een
ongunstig advies van de EFSA.
o Lasalocide-A-natrium 15 g/100 g (Avatec 15 % cc - Avatec 150 G) voor mestkippen
en opfokleghennen.
o vitamine B2 geproduceerd door Bacillus subtilis KCCM-10445
o 1-fenylethaan-1-ol (overgangsmaatregelen tot 15 september 2020)
o dinatrium-5′-ribonucleotiden,dinatrium-5′-guanylaat, dinatrium-5′-inosinaat
(overgangsmaatregelen tot 15 september 2020)
o Formaldehyde
o Ijzeroxide - Ijzeroxide (III) als nutritioneel toevoegingsmiddel (opgebruiken van de
toegelaten voorraden voor diervoeders voor niet-voedselproducerende dieren en die
zijn geproduceerd vóór 4 januari 2020)
o Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T)
o Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) & Pediococcus pentosaceus (NCIMB
30044)
o 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen
o Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012)
o Lactobacillus pentosus (DSM 14025)
Stoffen die onder de geneesmiddelenwetgeving vallen
o Antibacteriële middelen
o Antiparasitaire middelen (met uitzondering van coccidiostatica)
o Antimycotica
o Antitumorale middelen
o Producten die een werking hebben op:
Voortplanting - Partus - Lactatie
Het hormonaal stelsel
Koorts - Pijn - Ontsteking
Het maagdarmstelsel
Het Metabolisme
Het motorisch systeem
Het ademhalingsstelsel
Het cardiovasculair systeem
Het urogenitaal stelsel
Het zenuwstelsel
Immunologie
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-

-

Stoffen waarvoor geen enkel aanvraagdossier werd beoordeeld door de EFSA, maar
waarvoor in de wetenschappelijke literatuur gegevens voorhanden zijn die een potentieel
risico doen vermoeden :
o Lijst nog op te stellen
Voorwaarden voor het gebruik van toegelaten toevoegingsmiddelen die als risicovol werden
beoordeeld door de EFSA of waarvoor er gegevens voorhanden zijn in de wetenschappelijk
literatuur die een potentieel risico doen vermoeden.
o Lijst nog op te stellen

Oranje categorie:

Iedere stof waarvoor de EFSA geen aanvraagdossier voor een toelating heeft beoordeeld en die niet
tot de rode categorie behoort.

Groene categorie:
Toevoegingsmiddelen, voormengsels en mengvoeders geassocieerd met toevoegingsmiddelen die
opgenomen zijn in het communautair repertorium van toevoegingsmiddelen, maar die worden
beschouwd als niet-toegelaten omwille van administratieve redenen.
Onder deze categorie vallen:
- Toevoegingsmiddelen die vroeger toegelaten waren en waarvan de toelating vervallen is bij
gebrek aan een aanvraag tot hernieuwing van de toelating.
- De generieke zoötechnische toevoegingsmiddelen waaronder de toevoegingsmiddelen vallen
die een specifieke toelating per fabrikant hebben gekregen.
- Het niet-toegelaten gebruik van toegelaten toevoegingsmiddelen (andere diercategorie,
andere toevoegingsfunctie,...), behalve indien dit gebruik onder de rode categorie valt.
- …

pagina 8 van 8

