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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF

2003/EØS/49/01

av 23. juli 2001
om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige
kontroller på fôrvareområdet og direktiv 70/524/EØF, 96/25/EF og 1999/29/EF om fôrvarer(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

er nødvendig å forbedre de framgangsmåter som skal
følges når et fôrvareprodukt utgjør en alvorlig risiko
for menneskehelsen, dyrehelsen eller miljøet, eller når
det påvises visse overtredelser av direktiv 1999/29/EF.
Målet er å oppnå en bedre håndtering av risikofaktorer
som gjør det umulig å sikre det beskyttelsesnivå for
menneskehelsen, dyrehelsen og miljøet som er fastsatt
i Fellesskapets regelverk om fôrvarer, men uten at
slike særlige framgangsmåter blir vanlige ved at de
benyttes systematisk også i forbindelse med ubetydelige
problemer.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 152 nr. 4 bokstav b),
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),
etter samråd med Regionkomiteen,
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Tryggheten ved fôrvareprodukter har høyeste prioritet,
og det må sikres at produkter som bringes i omsetning
innenfor Fellesskapet for det formål å anvendes som
fôrvare, er trygge. Rådsdirektiv 95/53/EF av 25. oktober
1995 om fastsettelse av prinsippene for organisering av
kontroller på fôrvareområdet(4) bidrar til å nå dette mål.

2)

Rådsdirektiv 74/63/EØF er opphevet ved artikkel 16 i
rådsdirektiv 1999/29/EF av 22. april 1999 om uønskede
stoffer og produkter i fôrvarer(5). Henvisningene til
direktiv 74/63/EØF må derfor endres i henhold til
tabellen i vedlegg IV til direktiv 1999/29/EF.

3)

Definisjonene i direktiv 70/524/EØF(6), 95/53/EF og
96/25/EF(7) om fôrvarer må endres når det gjelder
henvisningen til omsetning av fôrvareprodukter.

4)

Det har nylig vært to tilfeller av alvorlig
dioksinforurensning av fôrvareprodukter. Erfaringene
med disse to tilfellene av forurensning tilsier at det

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 234 av 1.9.2001, s. 55,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av
31.10.2002, s. 1.
1
( ) EFT C 274 E av 26.9.2000, s. 28 og EFT C 96 E av 27.3.2001, s. 279.
(2) EFT C 367 av 20.12.2000, s 11.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 4.10.2000 (EFT C 178 av 22.6.2001, s. 169),
Rådets felles holdning av 12.2.2001 (EFT C 93 av 23.3.2001, s. 1) og
europaparlamentsbeslutning av 15.5.2001 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
Rådsbeslutning av 19.6.2001.
4
( ) EFT L 265 av 8.11.1995, s. 17. Direktivet sist endret ved europaparlamentsog rådsdirektiv 2000/77/EF (EFT L 333 av 29.12.2000, s. 81).
(5) EFT L 115 av 4.5.1999, s. 32.
6
( ) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer
i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). Direktivet sist endret ved
rådsdirektiv 1999/20/EF (EFT L 80 av 25.3.1999, s. 20).
(7) Rådsdirektiv 96/25/EF av 29. april 1996 om markedsføring av fôrmidler
(EFT L 125 av 23.5.1996, s. 35). Direktivet sist endret ved europaparlamentsog rådsdirektiv 2000/16/EF (EFT L 105 av 3.5.2000, s. 36).

5)

En kontroll som Kommisjonen gjennomførte etter
dioksinforurensningen av næringsmiddel- og fôrkjeden,
avdekket at det har vært vanskelig for medlemsstatene å
håndtere en så uvanlig krise. Erfaringene viser at det må
innføres bestemmelser som pålegger medlemsstatene å
utarbeide beredskapsplaner for kriser på fôrvareområdet,
for å sikre at alvorlig risiko i forbindelse med et
fôrvareprodukt håndteres med likeverdige garantier for
effektivitet i hele Fellesskapet.

6)

Når det i en eller flere medlemsstater har oppstått en
alvorlig risiko for menneskehelsen, dyrehelsen eller
miljøet på grunn av et fôrvareprodukt, og den eller de
berørte medlemsstater ikke kan håndtere denne risiko på
en tilfredsstillende måte, må Kommisjonen ha mulighet
til å treffe nødvendige forebyggende tiltak, og den skal
særlig ha myndighet til å sørge for midlertidig stans
i handelen med og eksporten av fôrvareprodukter fra
hele eller en del av den eller de berørte medlemsstater,
eller fastsette særlige vilkår for de aktuelle stoffer eller
produkter.

7)

I direktiv 1999/29/EF fastsettes grenseverdier for visse
uønskede stoffer og produkter i fôrmidler og fôrvarer.

8)

Det er allerede innført et system som gjør det mulig for
medlemsstatene å få informasjon fra de næringsdrivende
i alle ledd av produksjonskjeden for fôrvarer om bestemte
tilfeller der reglene om uønskede stoffer og produkter
ikke er fulgt. I lys av den erfaring som er høstet, og
de tilsvarende bestemmelser i Fellesskapets regelverk
om alminnelig produktsikkerhet, bør systemet forbedres
og utvides slik at det kan anvendes i alle tilfeller der
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til omsetning og bruk av fôrvareprodukter, kan
lettere analyseres når de er gitt på en harmonisert og
standardisert måte.

en næringsdrivende fastslår at et fôrvareprodukt utgjør
en alvorlig risiko for menneskehelsen, dyrehelsen eller
miljøet.
9)

For øyeblikket foreligger det en plikt til å underrette de
øvrige medlemsstater og Kommisjonen når et parti med
fôrmidler eller fôrvarer som overskrider grenseverdiene
for uønskede stoffer og produkter, kan komme til å bli
sendt til andre medlemsstater.

10) Et slikt system for rask utveksling av opplysninger må
tas inn i direktiv 95/53/EF, og faste framgangsmåter
må innføres for at systemet skal virke, slik at det i
framtiden kan anvendes i alle tilfeller der et produkt
setter menneskehelsen, dyrehelsen eller miljøet i fare,
og for at kontrollordningen som helhet kan bli bedre. Av
forenklings- og effektiviseringshensyn må systemet også
få anvendelse når en medlemsstat avviser et produkt fra
en tredjestat i forbindelse med importkontroll. De faste
framgangsmåtene kan med visse endringer være de
samme som framgangsmåtene fastsatt for utveksling
av opplysninger i hastesituasjoner i henhold til
rådsdirektiv 92/59/EØF av 29. juni 1992 om alminnelig
produktsikkerhet(1).
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15)

På denne bakgrunn bør rådsdirektiv 95/53/EF,
70/524/EØF, 96/25/EF og 1999/29/EF endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I rådsdirektiv 95/53/EF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 2 nr. 1 gjøres følgende endringer:
a) i bokstav a) skal annet strekpunkt lyde:
«— rådsdirektiv 1999/29/EF av 22. april 1999 om
uønskede stoffer og produkter i fôrvarer(*).
____________
(*) EFT L 115 av 4.5.1999, s. 32.»

11) Det er ikke mulig å regne opp alle former for potensielt
farlig biologisk eller kjemisk forurensning som kan
forekomme som følge av uhell eller lovstridige handlinger,
og som kan få innvirkning på et fôrvareprodukt.
12) Det må tas hensyn til risikoen for at det kan oppstå
fare som følge av feilmerking eller i forbindelse med
håndtering, transport, lagring eller bearbeiding.
13) For å gjøre kontrollordningen og de relevante
kontrolltiltak mer effektive må medlemsstatene, ved
mistanke om forurensning som utgjør en alvorlig risiko
for menneskehelsen, dyrehelsen eller miljøet, være
forpliktet til å kontrollere forurensningens art og omfang
og bestrebe seg på å identifisere kilden med sikte på å
kunne påvise eventuell annen forurensning.
14) I henhold til direktiv 95/53/EF skal medlemsstatene
hvert år, og første gang innen 1. april 2000, oversende
Kommisjonen opplysninger om resultatet av sine
kontroller. Det er også fastsatt at Kommisjonen vil
benytte disse rapporter til å utarbeide og legge fram en
samlet og sammenfattende rapport om resultatene av de
kontroller som er foretatt på fellesskapsplan, sammen
med et forslag til et samordnet kontrollprogram for det
påfølgende år. Når medlemsstatene og Kommisjonen
setter opp prioriteringer for de årlige samordnede
kontrollprogrammene, skal de ta hensyn til opplysninger
om forurensning som har betydning for tryggheten
ved fôrvareprodukter. Alle opplysninger om risiko for
menneskehelsen, dyrehelsen eller miljøet i tilknytning
( 1)

EFT L 228 av 11.8.1992, s. 24.

b) bokstav e) skal lyde:
«e) «fôrvareprodukt» eller «produkt»: enhver fôrvare
og ethvert stoff som brukes i fôrvare;»
c) bokstav h) skal lyde:
«h) «bringe i omsetning» eller «omsetning»: besittelse
av et fôrvareprodukt med henblikk på salg,
herunder utbud, eller enhver annen form for
overdragelse til tredjemann, enten som gave eller
mot vederlag, samt selve salget og de andre former
for overdragelse.»
2. Etter artikkel 4 skal ny artikkel 4a lyde:
«Artikkel 4a
1.
Hver medlemsstat skal utarbeide en beredskapsplan
med beskrivelse av hvilke tiltak som umiddelbart skal
treffes når det er påvist at et fôrvareprodukt utgjør en
alvorlig risiko for menneskehelsen, dyrehelsen eller
miljøet, og med nøyaktig angivelse av myndighetsområde
og ansvar samt kanaler for informasjonsoverføring.
Medlemsstatene skal gjennomgå disse planene etter
behov, særlig på bakgrunn av endringer i organiseringen
av kontrollmyndighetenes tjenester og de erfaringer som
gjøres, herunder erfaringer fra simuleringsøvelser.
2.
Medlemsstatene skal oversende sine beredskapsplaner
til Kommisjonen, samt endringer i disse planer.
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3.
Kommisjonen skal gjennomgå planene og foreslå
eventuelle endringer for de berørte medlemsstater som
kan bidra til å sikre at de forskjellige medlemsstatenes
beredskapsplaner har likeverdige garantier for effektivitet.
Når det er nødvendig for å nå dette mål, kan Kommisjonen
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23 gi retningslinjer
for harmonisering av beredskapsplanene.»
3. I artikkel 12 skal nr. 1 lyde:
«1. Vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten
kan, uten forskjellsbehandling, foreta stikkprøvekontroll
på bestemmelsesstedet for å kontrollere om produktene
er i samsvar med bestemmelsene i artikkel 2 nr. 1 bokstav
a). Medlemsstatene kan, i den grad det er nødvendig
for å kunne gjennomføre stikkprøvekontrollen, be de
næringsdrivende melde fra om produktenes ankomst.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen når de
benytter seg av denne muligheten.»
4. I artikkel 13 nr. 1 skal annet strekpunkt lyde:
« — om nødvendig uskadeliggjøres».
5. I artikkel 14 skal første ledd lyde:
«Dersom produktene destrueres, brukes til andre formål,
sendes tilbake til opprinnelsesstaten eller uskadeliggjøres
som nevnt i artikkel 13 nr. 1, skal bestemmelsesstaten
omgående ta kontakt med avsenderstaten. Avsenderstaten
skal
treffe
nødvendige
tiltak
og
underrette
bestemmelsesstaten om hvilken type kontroll som er
foretatt, resultatene av denne, hvilke vedtak som er gjort,
og begrunnelsen for vedtakene.»

Nr. 49/3

— fastsette særlige vilkår for omsetning i Fellesskapet,
bruk i fôrvarer eller eksport til tredjestater av produkter
som kommer fra hele eller en del av den eller de
berørte medlemsstater, eller som kommer fra en eller
flere virksomheter på Fellesskapets territorium.
2.
I hastesituasjoner kan imidlertid Kommisjonen
vedta tiltakene nevnt i nr. 1 på midlertidig basis, etter å ha
rådspurt den eller de berørte medlemsstater og underrettet
de øvrige medlemsstater. Innen ti virkedager skal den etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 23a forelegge saken
for Den faste komité for fôrvarer, nedsatt ved artikkel 1
i beslutning 70/372/EØF(*), med sikte på å få avgjort om
tiltakene skal forlenges, endres eller oppheves.
Når en medlemsstat offisielt underretter Kommisjonen om
at det må treffes beskyttelsestiltak og Kommisjonen ikke
har truffet tiltakene nevnt i nr. 1, kan denne medlemsstat
vedta midlertidige beskyttelsestiltak med hensyn til bruk
eller omsetning. Når en medlemsstat vedtar slike tiltak,
skal den umiddelbart underrette de øvrige medlemsstater
og Kommisjonen om dette. Innen ti virkedager skal
Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
23a forelegge saken for Den faste komité for fôrvarer,
med sikte på å få avgjort om medlemsstatens midlertidige
beskyttelsestiltak skal forlenges, endres eller oppheves.
Artikkel 15b
Kommisjonen skal underrette Europaparlamentet om de
tiltak som er truffet i henhold til artikkel 9a og 15a.
____________
(*) EFT L 170 av 3.8.1970, s. 1.»
7. Etter artikkel 16 skal nytt kapittel III A lyde:
«KAPITTEL III A

6. Etter artikkel 15 skal nytt avsnitt 3a lyde:
«A v s n i t t 3 a

SYSTEM FOR INFORMASJON
KNYTTET TIL FÔRVARER

Beskyttelsesklausul

Artikkel 16a

Artikkel 15a

Medlemsstatene skal pålegge de ansvarlige for
virksomhetene å underrette vedkommende myndigheter
i medlemsstatene umiddelbart dersom de har tilgang til
opplysninger som gjør det mulig å slutte seg til at et parti
fôrvareprodukter som de har ført inn på Fellesskapets
territorium fra en tredjestat eller brakt i omsetning, og som
de innehar eller eier,

1.
Dersom et problem som skyldes et fôrvareprodukt,
og som kan utgjøre en alvorlig risiko for menneskehelsen,
dyrehelsen eller miljøet, oppstår i en eller flere
medlemsstater og ikke kan løses på tilfredsstillende måte
ved tiltak fra den eller de berørte medlemsstaters side,
skal Kommisjonen på eget initiativ eller på anmodning
fra en medlemsstat, umiddelbart og alt etter situasjonens
alvor, treffe følgende tiltak etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 23a:
— midlertidig stanse omsetning i Fellesskapet, bruk i
fôrvarer eller eksport til tredjestater av produkter som
kommer fra hele eller en del av den eller de berørte
medlemsstater, eller som kommer fra en eller flere
virksomheter på Fellesskapets territorium, eller

OM

RISIKO

— overskrider grenseverdiene fastsatt i del A i vedlegg
II til direktiv 1999/29/EF for at produktet skal
kunne benyttes som fôrvare eller blandes med andre
fôrvareprodukter, eller
— ikke er i samsvar med en av de øvrige bestemmelser
som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i dette direktiv,
og som en følge av dette — med tanke på produktets
formål — utgjør en alvorlig risiko for menneskehelsen,
dyrehelsen, eller miljøet.
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De ansvarlige for virksomhetene skal legge fram alle
opplysninger som er nødvendige for nøyaktig å kunne
identifisere vedkommende produkt eller parti med
produkter, med en så fullstendig beskrivelse som mulig
av den risiko som produktet eller produktene utgjør, samt
alle tilgjengelige opplysninger som kan benyttes til å
spore produktet eller produktene. De skal også underrette
vedkommende myndigheter i medlemsstatene om hvilke
tiltak som treffes for å forebygge risiko for menneskehelsen,
dyrehelsen, eller miljøet, med en beskrivelse av tiltakene.
Medlemsstatene skal fastsette de samme forpliktelser til
å gi underretning om den risiko som fôrvareprodukter
medfører for yrkesgrupper som overvåker besetningenes
helse, for eksempel dem som er nevnt i artikkel 10 i
rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak
som skal treffes med hensyn til visse stoffer og deres
restmengder i levende dyr og animalske produkter(*), og
for de ansvarlige i de laboratorier som utfører analyser.
Vedkommende myndigheter skal eventuelt anvende
bestemmelsene i artikkel 8, 11 og 13.
Artikkel 16b
1.
Når vedkommende myndigheter i medlemsstatene
har tilgang til opplysninger som ut fra en foreliggende
risikovurdering tyder på at et parti fôrvareprodukter utgjør
en alvorlig risiko for menneskehelsen, dyrehelsen eller
miljøet, skal de kontrollere de mottatte opplysningene
og om nødvendig påse at nødvendige tiltak treffes slik at
partiet ikke benyttes i fôrvarer, pålegge det restriksjoner og
umiddelbart undersøke nærmere om
— farens art og eventuelt mengden av uønskede stoffer,
— den mulige kilden til de uønskede stoffene eller faren,
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identifisere og kontrollere andre partier av de produkter
som anses som farlige, samt om nødvendig identifisere
levende dyr som er fôret med farlige produkter,
og gjennomføre de tiltak som er fastsatt i direktiv
96/23/EF eller i andre relevante fellesskapsbestemmelser
om dyrehelse eller næringsmiddeltrygghet i forbindelse med
produkter av animalsk opprinnelse, samtidig som de sørger
for samordning mellom de relevante kontrollmyndigheter
med sikte på å unngå at de farlige produktene bringes i
omsetning og sikre at framgangsmåtene for tilbakekalling
av produkter som allerede er i omsetning, blir fulgt.
Artikkel 16c
1.
Når en medlemsstat konstaterer at et fôrvareprodukt
som er brakt i omsetning på dens territorium og på andre
medlemsstaters territorium, eller at et produkt fra en
tredjestat som er innført på Fellesskapets territorium med
sikte på omsetning i en eller flere medlemsstater,
— overskrider grenseverdiene fastsatt i del A i vedlegg
II til direktiv 1999/29/EF for at produktet skal
kunne benyttes som fôrvare eller blandes med andre
fôrvareprodukter, eller
— ikke er i samsvar med en av de øvrige bestemmelser
som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i dette direktiv,
og som en følge av dette — med tanke på produktets
formål — utgjør en alvorlig risiko for menneskehelsen,
dyrehelsen eller miljøet,
skal den umiddelbart gi Kommisjonen melding om dette.
Den skal sørge for å gi tilstrekkelige opplysninger til å
identifisere, spore og kontrollere de aktuelle produkter
og eventuelt de levende dyr som er fôret med disse
produkter, og den skal angi hvilke tiltak som vil bli eller
allerede er truffet, slik at Kommisjonen kan gi de øvrige
medlemsstater tilfredsstillende informasjon.

med sikte på å foreta en nærmere risikovurdering.
Risikovurderingen skal eventuelt utvides til å omfatte
andre partier av det samme produktet eller andre produkter
i næringsmiddel- eller fôrkjeden som kan inneholde
uønskede stoffer, eller der det kan foreligge en risiko for
dette, og det skal da tas hensyn til at uønskede stoffer
kan ha blitt iblandet andre fôrvareprodukter, og at farlige
produkter kan ha blitt resirkulert inn i fôrkjeden.
2.
Dersom alvorlig risiko bekreftes i samsvar
med nr. 1, skal medlemsstatene påse at den endelige
bestemmelse for partiet som inneholder uønskede stoffer,
samt dekontaminering, annen uskadeliggjøring, videre
behandling eller destruksjon, ikke kan få skadelige
virkninger for menneskehelsen, dyrehelsen eller miljøet,
og dersom de uønskede stoffene eller risikoen for at
slike stoffer har kunnet spre seg til andre partier eller
til næringsmiddel- eller fôrkjeden, skal de umiddelbart

2.
De berørte medlemsstater skal umiddelbart
underrette Kommisjonen om oppfølgingstiltak som treffes
i forbindelse med den fare det er gitt melding om, herunder
opplysning om at risikoen ikke lenger er til stede.
3.
Kommisjonen og medlemsstatene skal innføre et
system for rask utveksling av opplysninger og sørge for at
det fungerer, på vilkår fastlagt etter framgangsmåten fastsatt
i artikkel 23, for å lette overføringen og videreformidlingen
av de meldinger som er nevnt i nr. 1, og av de opplysninger
som er nevnt i artikkel 8 nr. 1.
4.
Kommisjonen skal underrette Europaparlamentet
om de tiltak som er truffet for å lette overføringen og
videreformidlingen av meldinger.
____________
(*) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10.»
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8. I artikkel 17 skal nr. 2 lyde:
«2. Medlemsstatene skal pålegge kontrollørene
taushetsplikt. Denne bestemmelse skal imidlertid ikke
berøre mulighetene for vedkommende myndigheter
i medlemsstatene til å videreformidle opplysninger
som er nødvendige for å unngå en alvorlig risiko for
menneskehelsen, dyrehelsen eller miljøet.»
9. Artikkel 17a skal lyde:
«Artikkel 17a
1.
Med forbehold for artikkel 15 kan sakkyndige
fra Kommisjonen, i den grad det er nødvendig for en
ensartet anvendelse av dette direktiv, foreta kontroller
på stedet i samarbeid med vedkommende myndigheter
i medlemsstatene. Den medlemsstat på hvis territorium
det foretas kontroll, skal gi all nødvendig hjelp til
de sakkyndige slik at de kan utføre sine oppgaver.
Kommisjonen skal underrette vedkommende myndigheter,
medlemsstatene og Europaparlamentet om resultatet av
kontrollene.
2.
Gjennomføringsbestemmelsene til denne artikkel,
særlig om samarbeidet med nasjonale myndigheter, skal
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23.»
10. I artikkel 22 gjøres følgende endringer:
a) til slutt i nr. 2 skal nytt punktum lyde:

tredjemann, enten som gave eller mot vederlag, samt
selve salget og de andre former for overdragelse.»
Artikkel 3
I rådsdirektiv 96/25/EF skal artikkel 2 bokstav b) lyde:
«b) «bringe i omsetning» eller «omsetning»: besittelse
av et fôrvareprodukt med henblikk på salg, herunder
utbud, eller enhver annen form for overdragelse til
tredjemann, enten som gave eller mot vederlag, samt
selve salget og de andre former for overdragelse.»
Artikkel 4
I artikkel 12 i rådsdirektiv 1999/29/EF oppheves nr. 3 og 4.
Artikkel 5
1. Medlemsstatene skal innen 1. september 2002 vedta
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.
De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mai 2003.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

«Disse opplysningene skal gis i form av årlige
rapporter, etter en mal som skal utarbeides i samsvar
med artikkel 23.»
b) til slutt i nr. 3 skal nytt ledd lyde:

Nr. 49/5

Artikkel 6
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

«Den samlede og sammenfattende rapporten som
er nevnt i første ledd, skal oversendes Europaparlamentet.»

Artikkel 7
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Artikkel 2
Utferdiget i Brussel, 23. juli 2001.
I rådsdirektiv 70/524/EØF skal artikkel 2 bokstav k) lyde:
«k) «bringe i omsetning» eller «omsetning»: besittelse
av et fôrvareprodukt med henblikk på salg, herunder
utbud, eller enhver annen form for overdragelse til

For Europaparlamentet

For Rådet

N. FONTAINE

A. NEYTS-UYTTEBROECK

President

Formann
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/79/EF
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2003/EØS/49/02

av 17. september 2001
om endring av rådsdirektiv 87/153/EØF om fastsettelse av retningslinjer for
vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

3)

Retningslinjene bør utfylles ved at det fastsettes kriterier
for å vurdere den risikoen som forbrukeren kan utsettes
for ved konsum av næringsmidler som inneholder
restmengder av tilsetningsstoffet eller dets metabolitter.
På grunnlag av undersøkelser av restmengder bør det
eventuelt fastsettes grenseverdier for restmengder (MRL)
og tilbakeholdelsestider.

4)

Miljøvirkningene av tilsetningsstoffer i fôrvarer er
viktige fordi tilsetningsstoffene normalt brukes over et
langt tidsrom, og de nevnte retningslinjene bør derfor
utfylles ved at det fastsettes kriterier for å vurdere
risikoen for at tilsetningsstoffet har en skadevirkning
på miljøet, enten direkte eller som følge av virkningene
av produkter som stammer fra tilsetningsstoffet, enten
direkte eller ved avføring fra dyrene. For å fastslå denne
virkningen bør det benyttes en trinnvis metode basert på
fase I- og fase II-undersøkelser.

5)

Retningslinjene bør utfylles med flere opplysninger om
hvordan arbeidstakere og brukere kan eksponeres for
tilsetningsstoffet. Det bør framlegges en vurdering av
eksponeringen slik at det kan treffes relevante tiltak.

6)

Tilliten til saksmappens kvalitet og objektivitet ville øke
dersom den ble utfylt med en kritisk vurdering fra en
uavhengig person kjent for å være ekspert på det aktuelle
området. Punktene som skal vurderes i denne rapporten,
bør fastsettes i retningslinjene.

7)

Erfaringen har vist at retningslinjene bør utfylles med
mer spesifikke kriterier for undersøkelse av virkningene.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av
23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/46/EF(2),
særlig artikkel 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Rådsdirektiv 87/153/EØF av 16. februar 1987
om fastsettelse av retningslinjer for vurdering av
tilsetningsstoffer i fôrvarer(3), sist endret ved direktiv
95/11/EF(4), bør endres som følge av den vitenskapelige
og tekniske utvikling.

2)

Det er blitt tydelig at den økende forekomsten av
antibiotikaresistente bakterier utgjør et stort problem for
folkehelsen. Resistens som skyldes bruk av antibiotika
som tilsetningsstoffer i fôrvarer, bidrar til det samlede
resistensnivå. Retningslinjene for andre tilsetningsstoffer
enn mikroorganismer og enzymer bør derfor utfylles ved
at det innføres krav om at saksmappen skal inneholde
en vurdering av risikoen for utvelging av og/eller
overføring av antibiotikaresistens, og for eventuelt økt
persistens og utskilling av tarmpatogener for å garantere
sikkerheten ved bruk av disse tilsetningsstoffene. Det bør
derfor også fastsettes hvilke opplysninger som kreves til
risikovurderingen, og hvilke metoder som skal benyttes.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 267 av 6.10.2001, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av
31.10.2002, s. 1.
(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EFT L 234 av 1.9.2001, s. 55.
(3) EFT L 64 av 7.3.1987, s. 19.
(4) EFT L 106 av 11.5.1995, s. 23.
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8)

9)
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I artikkel 9b nr. 1 i rådsdirektiv 70/524/EØF er det fastsatt
at et tilsetningsstoff nevnt i artikkel 2 bokstav aaa) i
nevnte direktiv, skal godkjennes første gang for ti år,
og deretter kan den som har fått godkjenningen, søke
om fornyet godkjenning for nok en tiårsperiode. Det må
fastsettes retningslinjer for hvilke opplysninger en slik
søknad om fornyelse og den vedlagte saksmappen skal
inneholde.
I artikkel 9c nr. 3 i rådsdirektiv 70/524/EØF er det
fastsatt at ti år etter at et stoff ble godkjent første gang,
kan resultatene av hele eller en del av vurderingen av
dataene og opplysningene i saksmappen som lå til grunn
for den første godkjenningen, benyttes til fordel for andre
personer som søker om godkjenning til å markedsføre
stoffet. Det må derfor fastsettes retningslinjer for hvilke
opplysninger en søknad og den vedlagte saksmappen
likevel skal inneholde.

10) Det bør tas hensyn til den vitenskapelige og tekniske
kunnskap.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
I vedlegget til direktiv 87/153/EØF gjøres følgende endring:
Teksten i vedlegget til dette direktiv innsettes etter
overskriften.
Artikkel 2
Medlemsstatene skal innen 1. januar 2002 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
Artikkel 3

11) Av hensyn til klarheten bør retningslinjene inndeles
i retningslinjer for andre tilsetningsstoffer enn
mikroorganismer og enzymer og retningslinjer for
mikroorganismer og enzymer.
12) Disse retningslinjene er fastsatt på grunnlag av rapporten
fra Vitenskapskomiteen for fôrvarer om revisjon av
retningslinjene for vurdering av tilsetningsstoffer i
fôrvarer (vedtatt 22. oktober 1999).

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 17. september 2001.
For Kommisjonen

13) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for fôrvarer —

David BYRNE
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

DEL I

ANDRE TILSETNINGSSTOFFER ENN MIKROORGANISMER OG ENZYMER

ALMINNELIGE BETRAKTNINGER
Dette dokumentet er ment som en veiledning ved utarbeiding av saksmapper om stoffer og preparater i forbindelse
med søknad om godkjenning som tilsetningsstoff i fôrvarer eller av en ny bruk av et godkjent tilsetningsstoff. I disse
retningslinjene menes med «tilsetningsstoff» aktive, kjemisk spesifiserte stoffer eller preparater som inneholder aktive
stoffer, i den form de har når de blandes i premikser og fôrvarer. Ved hjelp av disse saksmappene skal det være mulig
å vurdere tilsetningsstoffene ut fra det eksisterende kunnskapsnivået og sikre at de tilfredsstiller de grunnleggende
prinsippene for godkjenning fastsatt i artikkel 3a i rådsdirektiv 70/524/EØF.
Dersom saksmappen gjelder et tilsetningsstoff som består av eller inneholder genmodifiserte organismer som definert i
artikkel 2 nr. 1 og 2 i rådsdirektiv 2001/18/EF(1), skal den i tillegg til opplysningene som kreves i disse retningslinjene,
inneholde tilleggsopplysningene som er angitt i artikkel 7a nr. 1 i direktiv 70/524/EØF.
Saksmappene bør inneholde detaljerte rapporter om alle undersøkelser som er gjort, framlagt i den rekkefølgen og
med den nummereringen som er foreslått i disse retningslinjer. De bør inneholde henvisninger til og kopier av alle
offentliggjorte vitenskapelige data som er relevante for vurderingen av tilsetningsstoffet. En elektronisk utgave av
saksmappen bør stilles til rådighet. Hensikten med undersøkelsene er å påvise at tilsetningsstoffet er sikkert å bruke
for:
a) målartene med de nivåene for iblanding i fôrvaren som er foreslått,
b) de personene som kan komme til å bli eksponert for tilsetningsstoffet ved innånding eller annen form for kontakt
med slimhinner, øyne eller hud ved håndtering av selve tilsetningsstoffet eller når det er blandet i premikser eller
fôrvarer,
c) forbrukere som inntar næringsmidler framstilt av dyr som har fått tilsetningsstoffet, og som kan inneholde rester
av tilsetningsstoffet eller dets metabolitter; dette kan normalt sikres ved å fastsette grenseverdier for restmengder
(MRL) og tilbakeholdelsestider,
d) dyr og mennesker som følge av utvelging og spredning av gener med antimikrobiell resistens,
e) miljøet som følge av selve tilsetningsstoffet eller produkter som stammer fra tilsetningsstoffet, enten direkte og/
eller ved avføring fra dyr.
Som en generell regel skal det foreligge undersøkelser som bestemmer tilsetningsstoffets identitet, bruksvilkår, fysiskkjemiske egenskaper, kontrollmetoder og virkning, hvordan det oppfører seg i stoffskiftet, samt dets restmengder hos
og fysiologiske og toksikologiske virkninger på målartene. Dersom tilsetningsstoffet er beregnet på en gruppe dyr
som tilhører en bestemt art, skal det foretas undersøkelser av virkning og restmengder på denne målgruppen. Hvilke
undersøkelser som må foretas for å vurdere risikoen for menneskers helse eller miljøet, er først og fremst avhengig
av tilsetningsstoffets art og under hvilke omstendigheter det brukes. Det gjelder ingen faste regler for dette. Om
nødvendig vil det bli krevd tilleggsopplysninger. Dersom noen av de opplysningene som er fastsatt i retningslinjene,
er utelatt i saksmappen, skal dette være begrunnet. Undersøkelser av mutagenitet, kreftframkallende egenskaper og
reproduksjonstoksisitet kan bare utelates dersom det på grunn av den kjemiske sammensetningen, praktiske erfaringer
eller av andre grunner er rimelig å utelukke slike virkninger.
Undersøkelsene skal utføres og framlegges i samsvar med relevante kvalitetsstandarder (f.eks. god laboratoriepraksis
(GLP) i henhold til rådsdirektiv 87/18/EØF av 18. desember 1986 om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av
prinsippene for god laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved prøving av kjemiske stoffer(2)).

(1)
(2)

EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1.
EFT L 15 av 17.1.1987, s. 29.
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Det bør framlegges ekspertrapporter om kvalitet, virkning og sikkerhet. Forfatterne av rapportene, som bør ha
relevante kvalifikasjoner og være anerkjente eksperter på vedkommende område, bør ikke ha medvirket personlig
ved gjennomføringen av de undersøkelsene som inngår i saksmappen. Rapportene skal gi en kritisk vurdering av den
dokumentasjonen som framlegges av søkeren; et sammendrag av fakta er ikke tilstrekkelig.
De fysisk-kjemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskapene skal bestemmes ved hjelp av metodene fastsatt
i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv 2000/33/EF(2), eller ved hjelp
av ajourførte metoder som er anerkjent av internasjonale vitenskapelige organer. Bruken av andre metoder skal
begrunnes.
Hver saksmappe skal inneholde et dekkende sammendrag, et forslag til vedlegg og eventuelt en monografi. Saksmapper
som gjelder antibiotika, koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning samt vekstfremmende stoffer, skal
vedlegges en monografi i samsvar med modellen i kapittel V, som gjør det mulig å identifisere og beskrive det aktuelle
tilsetningsstoffet i henhold til bestemmelsene i artikkel 9n i direktiv 70/524/EØF. For alle tilsetningsstoffer skal det
framlegges et identifikasjonsdokument i samsvar med modellen i kapittel VI.
Tilsetningsstoffer som utelukkende er beregnet på fôr til kjæledyr, må ikke alltid gjennomgå et like omfattende program
for undersøkelse av kronisk giftighet, mutagenitet, reproduksjonstoksisitet eller kreftframkallende egenskaper som det
som kreves for tilsetningsstoffer som er beregnet på fôring av dyr som det framstilles produkter av til konsum. Det
kreves ikke analyse av restmengder for kjæledyr.
Det er påkrevd å undersøke hvordan tilsetningsstoffet oppfører seg i stoffskiftet hos måldyr som benyttes til produksjon
av næringsmidler, og hos forsøksdyr som benyttes ved prøving av giftighet, for å:
a) sikre at det foreligger relevante data om giftigheten til det opprinnelige tilsetningsstoffet og eventuelle metabolitter
som produseres i den målarten som forbrukeren kan bli eksponert for. Det er derfor viktig å sammenligne hvordan
tilsetningsstoffet oppfører seg hos målarten og hos den forsøksdyrearten som benyttes ved prøving av giftighet,
b) identifisere og kvantifisere relevant(e) restmarkør(er) som skal benyttes til å fastsette MRL for restmarkøren og
tilbakeholdelsestidene for det endelige produktet.

(1)
(2)

EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1.
EFT L 136 av 8.6.2000, s. 90.
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1.

Kapittel I: Sammendrag av opplysningene i saksmappen
Sammendraget skal følge rekkefølgen i retningslinjene og omfatte samtlige deler med henvisning til
de relevante sidene i saksmappen. Det bør inneholde et forslag som omfatter alle vilkårene for den
godkjenningen det søkes om.

2.

Kapittel II: Tilsetningsstoffets identitet, karakterisering og bruksvilkår – kontrollmetoder

2.1.

Tilsetningsstoffets identitet

2.1.1.

Forslag til handelsbetegnelse(r)

2.1.2.

Type tilsetningsstoff i henhold til dets hovedfunksjon. Om mulig bør det vedlegges dokumentasjon om
virkemåte/virkemåter. Eventuell annen bruk av det aktive stoffet bør angis.

2.1.3.

Kvalitativ og kvantitativ sammensetning (aktivt stoff, andre bestanddeler, urenheter, variasjon mellom
partier). Dersom det aktive stoffet er en blanding av aktive bestanddeler som klart kan defineres hver for
seg, skal hovedbestanddelene beskrives hver for seg med opplysning om deres andel i blandingen.

2.1.4.

Fysisk tilstand, fordeling av partikkelstørrelse, partikkelform, tetthet, spesifikk vekt; for væsker: viskositet,
overflatespenning.

2.1.5.

Produksjonsprosess, herunder eventuelle særskilte bearbeidingsmetoder.

2.2.

Karakterisering av det aktive stoffet/de aktive stoffene

2.2.1.

Generisk navn, kjemisk betegnelse i henhold til IUPAC-nomenklaturen (International Union of Pure
and Applied Chemistry), andre generiske internasjonale navn og forkortelser. CAS-nummer (Chemical
Abstracts Service Number).

2.2.2.

Strukturformel, molekylformel og molekylvekt.
For aktive stoffer som er gjæringsprodukter: mikrobiell opprinnelse (navn på og beliggenhet for
kultursamlingen som er anerkjent som internasjonal deponeringsmyndighet, om mulig i Den europeiske
union, der stammen er deponert, deponeringsnummer og alle morfologiske, fysiologiske, genetiske og
molekylære egenskaper som er relevante for identifiseringen). For genmodifiserte stammer skal det gis
opplysninger om genmodifiseringen.

2.2.3.

Renhet
Identifisering og kvantifisering av kjemiske og mikrobielle urenheter og giftige stoffer som forekommer,
bekreftelse på fravær av produksjonsorganismer.

2.2.4.

Relevante egenskaper
Fysiske egenskaper hos kjemisk spesifiserte stoffer: dissosiasjonskonstant, pKa-verdi, elektrostatiske
egenskaper, smeltepunkt, kokepunkt, tetthet, damptrykk, løselighet i vann og i organiske løsemidler, Kowog Koc-verdier, masse- og absorpsjonsspektre, NMR-data, mulige isomerer og andre relevante fysiske
egenskaper.

2.2.5.

Produksjons- og renseprosesser, anvendte dyrkingsmedier og, for gjæringsprodukter, variasjon mellom
partier.

2.3.

Karakterisering av tilsetningsstoffet: fysisk-kjemiske og teknologiske egenskaper

2.3.1

Stabilitet for hver tilberedning av tilsetningsstoffet ved påvirkning fra miljøfaktorer som lys, temperatur,
pH, fuktighet, oksygen og emballeringsmateriale. Forventet holdbarhetstid for tilsetningsstoffet slik det
blir markedsført.
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2.3.2

Stabilitet for hver tilberedning av tilsetningsstoffet under framstilling og lagring av premikser og
fôrvarer, særlig stabilitet overfor forventede produksjons-/lagringsforhold (varme, fuktighet, trykk/
skjærspenning, tid og emballeringsmateriale). Eventuelle nedbrytingsprodukter. Forventet holdbarhetstid
for tilsetningsstoffet.

2.3.3.

Andre fysisk-kjemiske eller teknologiske egenskaper som er relevante for å få og bevare homogene
blandinger i premikser og fôrvarer, støvmotvirkende og elektrostatiske egenskaper, løselighet i væsker.

2.3.4.

Forventet uforenlighet eller interaksjoner med fôrvarer, bærere, andre godkjente tilsetningsstoffer eller
med legemidler.

2.4.

Bruksvilkår for tilsetningsstoffet

2.4.1.

Dersom et tilsetningsstoff har betydelige teknologiske eller avlstekniske virkninger, skal det oppfylle
vilkårene i begge kravene. Kravene for hvert tilsetningsstoff skal identifiseres og begrunnes.

2.4.2.

Foreslått teknologisk bruk i produksjon av fôrvarer eller eventuelt i råvarer.

2.4.3.

Foreslått bruksmåte i fôrvarer (f.eks. dyrearter eller dyregrupper og dyrets aldersgruppe/produksjonstrinn,
fôrvaretype og kontraindikasjoner).

2.4.4.

Foreslått metode og iblandingsgrad i premikser og fôrvarer eller eventuelt i råvarer uttrykt i vektprosent
av tilsetningsstoffet og kjemisk spesifiserte stoffer for premikser, fôrvarer eller eventuelt råvarer, med
foreslått dosering i den endelige fôrvaren og foreslått tilførselstid og eventuelt tilbakeholdelsestid.

2.4.5.

Opplysninger fra annen kjent bruk av det aktive stoffet (f.eks. i næringsmidler, i human- eller
veterinærmedisin, i landbruk og industri) skal framlegges.

2.4.6.

Foreslått sikkerhetsdatablad i henhold til kommisjonsdirektiv 91/155/EØF(1) om fastsettelse av nærmere
regler for ordningen med særlig informasjon om farlige preparater ved gjennomføringen av artikkel 10
i direktiv 88/379/EØF(2), og om nødvendig foreslåtte tiltak for å forebygge yrkesrisiko og tiltak for
beskyttelse under produksjon, håndtering, bruk og disponering.

2.5.

Kontrollmetoder

2.5.1.

Beskrivelse av metodene som er brukt for å bestemme kriteriene oppført i nr. 2.1.3, 2.1.4, 2.2.3, 2.2.4,
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 og 2.3.4.

2.5.2.

Beskrivelse av de kvalitative og kvantitative analysemetodene ved rutinekontroll av det aktive stoffet
i premikser og fôrvarer. Metoden skal valideres i et forsøk foretatt ved flere laboratorier der minst fire
laboratorier deltar, eller internt i bedriften i samsvar med internasjonale harmoniserte retningslinjer for
intern validering av analysemetoder(3) med hensyn til følgende parametrer: anvendelighet, selektivitet,
kalibrering, nøyaktighet, presisjon, rekkevidde, påvisningsgrense, grense for mengdebestemmelse,
følsomhet, robusthet og gjennomførbarhet. Det skal dokumenteres at disse egenskapene er blitt vurdert
(2.5.4).

2.5.3.

Beskrivelse av de kvalitative og kvantitative analysemetodene til bestemmelse av restmarkøren/
restmarkørene(4) av det aktive stoffet i målvev og animalske produkter.

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT L 76 av 22.3.1991, s. 35.
EFT L 187 av 16.7.1988, s. 14.
Method Validation – A Laboratory Guide, EURACHEM Secretariat, Laboratory of the Government Chemist, Teddington, UK,
1996.
Restmarkøren er en restmengde med en konsentrasjon som står i et kjent forhold til den hastighet som den samlede restkonsentrasjonen
i målvevet brytes ned til MRL med.
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2.5.4.

Metodene nevnt i 2.5.2 og 2.5.3 skal ledsages av opplysninger om prøvetakingsmetode, gjenfinningsprosent,
spesifisitet, nøyaktighet, presisjon, påvisningsgrenser, grenser for mengdebestemmelse og
valideringsmetoder som er benyttet. Referansestandarder for det aktive stoffet og/eller for restmarkøren/
restmarkørene, samt opplysninger om optimale lagringsforhold for disse referansestandardene skal
foreligge. Ved utforming av metodene skal det tas hensyn til at grensene for mengdebestemmelse må
ligge under MRL. Det skal også tas hensyn til at metodene bør egne seg for rutineanalyser.

3.

Kapittel III: Undersøkelser av tilsetningsstoffets virkning

3.1.

Undersøkelser av virkningene på fôrvarer
Disse undersøkelsene gjelder teknologiske tilsetningsstoffer som antioksidanter, konserverings- og
bindemidler, emulgatorer, stabilisatorer, geleringsmidler, pH-regulatorer osv., som skal forbedre eller
stabilisere premiksenes og fôrvarenes egenskaper, men som ikke har noen direkte biologisk virkning på
husdyrproduksjon. Alle aktiviteter og virkninger som tilsetningsstoffet påstås å ha, skal dokumenteres med
vitenskapelige opplysninger.
Tilsetningsstoffets virkning skal dokumenteres ut fra egnede kriterier ifølge anerkjente, akseptable metoder
under de fastsatte bruksvilkårene sammenlignet med relevante kontrollfôrvarer. Disse undersøkelsene skal
utformes og utføres slik at det kan foretas en statistisk vurdering.
Alle opplysninger om de aktive stoffene, preparatene, premiksene og fôrvarene som er undersøkt,
partienes referansenummer, detaljert behandling og forsøksvilkårene skal framlegges. Positive og negative
virkninger, både teknologiske og biologiske, skal beskrives for hver undersøkelse.

3.2.

Undersøkelser av virkningene på dyr
Undersøkelser av avlstekniske tilsetningsstoffer skal utføres på de målartene/dyregruppene som
tilsetningsstoffet er beregnet på, sammenlignet med negative kontrollgrupper (uten antibiotika,
vekstfremmende stoffer eller andre stoffer med legemiddelvirkning) og om mulig med grupper som får
fôrvarer som inneholder EU-godkjente tilsetningsstoffer med kjent virkning, og som er brukt med anbefalt
dosering (positiv kontroll).
Dyrene som benyttes, bør være friske og helst være fra en homogen gruppe.
Undersøkelsene skal gjøre det mulig å vurdere tilsetningsstoffets virkning i samsvar med landbrukspraksis
i EU. Det bør om mulig benyttes ens utformede protokoller til alle forsøkene slik at dataene til slutt kan
prøves med hensyn til ensartethet og samles (dersom forsøkene tilsier dette) for statistisk vurdering.
Det er ikke én bestemt protokoll som anbefales, men det tillates fleksibilitet slik at undersøkelsene kan
utformes og utføres etter vitenskapelig baserte prinsipper. Utformingen av undersøkelsen skal begrunnes
ut fra det kravet som er framsatt om bruk av tilsetningsstoffet, og skal omfatte betraktninger om statistisk
gyldighet.

3.2.1.

Koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning
Det bør i første rekke legges vekt på å dokumentere spesifikke virkninger (f.eks. kontrollerte arter, berørt
stadium/berørte stadier i livssyklusen) og særlig forebyggende egenskaper (f.eks. sykelighet, dødelighet,
antall oocyster og omfang av skader).
Det skal framlegges opplysninger om virkningen på utnyttelsen av fôret og økning i levende vekt.
De dataene om virkninger som kreves, innhentes fra forsøk på måldyr i tre stadier:
a) kontrollerte burforsøk (enkeltinfeksjoner og blandede infeksjoner),
b) kontrollerte innendørs forsøk med frittgående dyr (simulerte bruksvilkår),
c) kontrollerte feltforsøk (faktiske bruksvilkår).
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Samtidig bør det, når det er relevant, under undersøkelsene av virkninger registreres ytterligere
opplysninger som kan gjøre det mulig å vurdere sammenhengen mellom tilvekst og fôrutnyttelse
(oppfôringsfjørfe, livkyllinger og kaniner), virkninger på eggenes fertilitet og klekkbarhet (avlsfjørfe).

3.2.2.

Andre avlstekniske tilsetningsstoffer
Det bør framlegges opplysninger om virkningene på næringsinntak, kroppsvekt, fôrutnyttelse (helst på
tørrstoffbasis), produktkvalitet og utbytte og eventuelle andre parametrer med positive virkninger for
dyret, miljøet, produsenten eller forbrukeren. Undersøkelsene bør omfatte en angivelse av forholdet
mellom dose og virkning når dette er relevant.

3.2.3.

Forsøksvilkår
Forsøkene bør utføres på minst to forskjellige steder. De bør rapporteres hver for seg med nærmere
opplysninger om kontrollene og hver eksperimentelle behandling. Forsøksprotokollen bør utarbeides
nøye og inneholde følgende generelle beskrivende opplysninger:

3.2.3.1.

Besetning eller flokk: sted og størrelse, fôrings- og oppdrettsforhold, fôringsmetode; for vannlevende
arter: antall og størrelse på tanker eller dammer på driftsenheten og vannkvalitet.

3.2.3.2.

Dyr: arter (vannlevende arter til konsum skal identifiseres med sitt vanlige navn etterfulgt av latinsk
navn eller Linné-betegnelse i parentes), rase, alder, kjønn, identifiseringsmetode, fysiologisk stadium og
generell helsetilstand.

3.2.3.3.

Antall forsøks- og kontrollgrupper, antall dyr i hver gruppe. Forsøkene skal omfatte så mange dyr
at det kan foretas statistisk analyse. Metodene som benyttes til statistisk vurdering, bør oppgis. For
å dokumentere virkningene det vises til, skal det framlegges minst tre uavhengige, sammenlignbare
forsøk på nivået p < 0,05 for hver av de dyregruppene kravene gjelder. For drøvtyggere kan et lavere
sannsynlighetsnivå (p < 0,10) godtas. Rapporten skal omfatte alle dyr eller forsøksenheter som har inngått
i forsøkene. Tilfeller som ikke kan vurderes på grunn av manglende eller tapte data, bør rapporteres og
fordelingen av dem innenfor dyregruppene angis.

3.2.3.4.

Fôring: beskrivelse av fôrets produksjon og kvantitative sammensetning med hensyn til ingredienser,
relevante næringsstoffer (analyserte verdier) og energiinnhold. Registrering av næringsinntak.

3.2.3.5.

Konsentrasjon av det aktive stoffet (og eventuelle stoffer brukt til sammenligning) i fôrvarene bør påvises
ved en kontrollanalyse utført etter en relevant, godkjent metode. Partienes referansenummer.

3.2.3.6.

Forsøksdato og nøyaktig angivelse av forsøkenes lengde. Dato for og beskrivelse av de utførte
undersøkelsene.

3.2.3.7.

Undersøkelser for å bestemme dosering: formålet med disse undersøkelsene er å gi en logisk begrunnelse
for valget av en dose eller et doseintervall som hevdes å ha optimal virkning. Bestemmelse av dose vil være
basert på en kontroll (uten antibiotika, vekstfremmende stoff eller andre stoffer med legemiddelvirkning)
og på minst tre nivåer som ikke er null, i måldyrene.

3.2.3.8.

Tidspunkt for og forekomst av uønskede virkninger av behandling av individer eller grupper skal
rapporteres (gi nærmere opplysninger om observasjonsprogrammet som er brukt i undersøkelsen).

3.2.3.9.

Det skal for alle tilsetningsstoffer som er undersøkt under vilkår som på en driftsenhet, være godt
vitenskapelig dokumentert at de er sikre for brukeren, forbrukeren, dyret og miljøet. Dersom et
tilsetningsstoff ikke oppfyller kravene til sikkerhet for forbrukeren, bør alle undersøkelser som settes i
gang, utformes med sikte på å unngå at animalske produkter som stammer fra forsøksdyrene, havner i
næringsmiddelkjeden.

3.3.

Undersøkelser av kvaliteten på produkter av animalsk opprinnelse
Produkter av animalsk opprinnelse bør alt etter det som relevant, undersøkes med hensyn til organoleptiske,
ernæringsmessige, hygieniske og teknologiske egenskaper.
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3.4.

Undersøkelser av virkningene for avfall fra dyr
Dersom tilsetningsstoffet er beregnet på å endre egenskaper ved avfall fra dyr (f.eks. nitrogen, fosfor, lukt,
mengde), kreves det undersøkelser som dokumenterer disse egenskapene.

4.

Kapittel IV: Undersøkelser av sikkerheten ved bruk av tilsetningsstoffet
Undersøkelsene som beskrives i dette kapitlet, skal gjøre det mulig å vurdere:
— sikkerheten ved bruk av tilsetningsstoffet på målartene,
— eventuell risiko i forbindelse med utvelging av og/eller overføring av antibiotikaresistens og økt
persistens og utskilling av tarmpatogener,
— risikoer som forbrukeren kan utsettes for ved konsum av næringsmidler som inneholder rester av
tilsetningsstoffet eller dets metabolitter,
— risikoer ved innånding eller annen form for kontakt med slimhinner, øyne eller hud for personer som
kan komme til å håndtere selve tilsetningsstoffet eller stoffet blandet i premikser eller fôrvarer,
— risikoer for skadevirkninger på miljøet fra selve tilsetningsstoffet og/eller fra produkter som stammer
fra tilsetningsstoffet, enten direkte og/eller ved avføring fra dyr.

Det skal tas hensyn til kjent uforenlighet og/eller interaksjoner mellom tilsetningsstoffet og
veterinærpreparater og/eller fôrbestanddeler som er relevante for den aktuelle arten.

Disse undersøkelsene vil som regel kreves i sin helhet for hvert tilsetningsstoff, med mindre et spesifikt
unntak eller en spesifikk endring er fastsatt i direktivet.

En mer begrenset søknad vil som regel bli godtatt, dersom den gjelder en foreslått utvidelse av den
godkjente bruken til en dyreart som når det gjelder fysiologi og stoffskifte, er beslektet med en art
som bruken av tilsetningsstoffet allerede er godkjent for. I slike begrensede opplysninger bør det
dokumenteres at stoffet er sikkert for den nye dyrearten, og at det ikke finnes avgjørende forskjeller med
hensyn til hvordan stoffet oppfører seg i stoffskiftet og restmengder i spiselig vev. Forslaget til MRL og
tilbakeholdelsestid for arten skal begrunnes.

For å kunne vurdere risikoene for forbrukeren og dermed bestemme grenseverdier for restmengder (MRL)
og tilbakeholdelsestid, skal følgende opplysninger framlegges:
— det aktive stoffets kjemiske struktur,
— stoffskiftet hos de foreslåtte målartene,
— arten av reststoffer hos disse målartene,
— undersøkelse av nedbryting av reststoffer i vev,
— data om de biologiske virkningene av det aktive stoffet og dets metabolitter.

Kunnskap om reststoffenes (både de ubundnes og de bundnes) biotilgjengelighet kan også være nyttig,
særlig når det produseres mange metabolitter og det ikke er påvist restmarkører (se nr. 4.1.3.3).

Dessuten er det nødvendig med kunnskap om sammensetningen av og de fysisk-kjemiske og biologiske
egenskapene ved de viktigste utskilte stoffene som stammer fra tilsetningsstoffet, for å fastsette omfanget
av de undersøkelsene som kreves for å vurdere risikoen for skadevirkninger på miljøet eller persistens i
miljøet (se nr. 4.5).
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4.1.

Undersøkelser på målarter

4.1.1.

Toleranseforsøk på målarter/dyregrupper
Formålet er å bestemme en sikkerhetsmargin (dvs. marginen mellom den foreslåtte største dosen i fôrvarer
og den minste dosen som gir uønskede virkninger). En sikkerhetsmargin med en faktor på minst ti anses
likevel som tilstrekkelig til ikke å kreve ytterligere forsøk. Et slikt toleranseforsøk skal helst utføres på
målartene/dyregruppene i hele produksjonsperioden, selv om en forsøksperiode på én måned normalt kan
aksepteres. Dette krever at det minst foretas en vurdering av kliniske tegn og andre parametrer for å fastslå
virkninger på måldyrets helse. Det skal inngå en negativ kontrollgruppe (uten antibiotika, vekstfremmende
stoffer eller andre stoffer med legemiddelvirkning). Avhengig av den toksikologiske profilen kan det også
kreves ytterligere parametrer. Eventuelle skadevirkninger som påvises under undersøkelsene av virkning,
bør også rapporteres i dette kapitlet.
Når produktet er beregnet på bruk i dyr som kan bli brukt som avlsdyr, bør det utføres undersøkelser for å
identifisere en mulig svekkelse av den generelle forplantningsevnen hos hanner og hunner eller skadelige
virkninger på avkommet som følge av at de er tilført tilsetningsstoffet som undersøkes.

4.1.2.

Tilsetningsstoffets mikrobiologiske sikkerhet

4.1.2.1.

Alle undersøkelser bør utføres med den høyeste foreslåtte dosen.

4.1.2.2.

Dersom det aktive stoffet har antimikrobiell aktivitet ved den konsentrasjonen det brukes med i fôr, skal
laveste konsentrasjon som har inhibitoreffekt (MIC), bestemmes i relevante sykdomsframkallende og
ikke-sykdomsframkallende, endogene og eksogene bakterier i samsvar med standardiserte metoder.

4.1.2.3.

Forsøk for å bestemme tilsetningsstoffets evne til å:
— framkalle kryssresistens overfor relevante antibiotika,
— velge ut resistente bakteriestammer under feltforhold hos målartene, og dersom dette er tilfelle,
undersøkelser av de genetiske mekanismene for overføring av resistensgenene.

4.1.2.4.

Forsøk for å bestemme tilsetningsstoffets virkninger på:
— et antall potensielt sykdomsframkallende bakterier i fordøyelseskanalen (f.eks. enterobacteriaceae,
enterococci og clostridia),
— «shedding» (forsinket utskilling) eller utskilling av relevante zoonotiske mikroorganismer, f.eks.
salmonella spp, campylobacter spp.

4.1.2.5.

Dersom det aktive stoffet viser antimikrobiell aktivitet, bør det foretas feltundersøkelser for å kartlegge
bakterier som er resistente overfor tilsetningsstoffet.

4.1.3.

Undersøkelser av stoffskifte og restmengder

4.1.3.1.

Formålet med undersøkelsene er å:
— fastslå det aktive stoffets stoffskifteveier som grunnlag for den toksikologiske vurderingen av det,
— identifisere restmengder og fastslå deres kinetikk i spiselig vev og spiselige produkter (melk, egg),
— identifisere de utskilte stoffene som en forutsetning for å vurdere deres virkning på miljøet.
I visse tilfeller, f.eks. ved tilsetningsstoffer som oppstår ved gjæring, kan det være nødvendig å utvide
disse undersøkelsene til å omfatte andre stoffer som tilsettes eller oppstår ved gjæringsprosessen. Et
eksempel på dette kan være en giftighet som er signifikant i forhold til giftigheten hos tilsetningsstoffets
aktive bestanddel/bestanddeler.
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4.1.3.2.

Farmakokinetikk

Ved planlegging og utforming av undersøkelsene skal det tas hensyn til målpopulasjonens anatomiske,
fysiologiske (alder, type, kjønn) og miljømessige kjennetegn og avlstekniske kategori. Eventuelt skal
det tas hensyn til påvirkningen fra tarm- eller magefloraen, den enterohepatiske syklus eller cøkotrofi.
Doseringen som undersøkes, skal være den som det er beregnet å bruke, og dersom det er mulig eller
relevant, flere doser. Det aktive stoffet (herunder det merkede stoffet) skal blandes i fôret, med mindre det
finnes grunner som taler mot dette.

Følgende undersøkelser kreves:

— stoffskiftebalanse og kinetikk i plasma/blod etter at det er gitt én enkelt dose for å vurdere hastigheten
og omfanget av opptak, fordeling og utskilling (urin, avføring, gjeller, galle, utåndingsluft, melk eller
egg),

— identifisering av de viktigste (> 10 %) metabolittene i avføring, med mindre en mindre viktig
(< 10 %) metabolitt synes å være giftig,

— fordeling av merket materiale i vev og produkter etter at det er gitt én enkelt dose til dyr som allerede
er i stabil balanse oppnådd med et umerket tilsetningsstoff.

Undersøkelsene nevnt i 4.1.3.1 og 4.1.3.2, bør omfatte isotopmarkører eller alternative relevante
metoder.

4.1.3.3.

Undersøkelser av reststoffene
— Identifisering av de reststoffene (morforbindelse, metabolitter, nedbrytingsprodukter, bundne
reststoffer(1)) som utgjør mer enn 10 % av de samlede reststoffene (med mindre en mindre viktig
metabolitt synes å være giftig) i spiselig vev og spiselige produkter (melk, egg) ved stoffskiftebalanse,
dvs. etter at det er gitt flere doser av det merkede stoffet. Andelen restmarkører av den samlede
restmengden.
— Kinetisk undersøkelse av reststoffene i vevet (herunder eventuelt også melk og egg) i
nedbrytingsperioden etter at stabil tilstand er oppnådd og ved å bruke det høyeste foreslåtte nivå,
opprette stoffskifteprofil, identifisere målvev(2) og restmarkør.
— Undersøkelse av restmarkørens nedbryting i målvevet (herunder eventuelt også melk og egg)
etter tilbakeholdelse av tilsetningsstoffet etter at det er gitt gjentatte ganger i samsvar med de
foreslåtte bruksvilkårene og i tilstrekkelig omfang til at stabil tilstand er oppnådd, for å fastsette en
tilbakeholdelsestid på grunnlag av den fastsatte MRL.
— Tilbakeholdelsestiden for tilsetningsstoffet skal ikke være kortere enn den tiden det tar for den
restmarkørmengden som påvises i målvevet, å synke under MRL-verdien (95 % konfidensintervall).
Tidspunkter med intervaller som er valgt på grunnlag av nedbrytningsfasen for det aktive stoffet og
dets metabolitter, og minst fire dyr per tidspunkt alt etter dyreart (størrelse, genetisk variasjon) bør
anses som et minstekrav(3).

(1)
(2)
(3)

Bundne reststoffer svarer til den gjenværende andelen av reststoffer i vev som ikke kan ekstraheres ved fysisk-kjemiske eller
biologiske midler. De stammer fra at en av forbindelsens metabolitter binder seg kovalent med cellulære makromolekyler.
Målvev er det spiselige vevet som er valgt ut for kontroll av den samlede restmengden i måldyret.
For å bestemme tilbakeholdelsestiden foreslås det at det ved hver slakting eller hvert tidspunkt tas prøver av følgende minste antall
friske dyr:
–
storfe i laktasjon: åtte, herunder dyr i andre eller etterfølgende laktasjoner (fire høytmelkende dyr i en tidlig laktasjonsfase og
fire lavtmelkende dyr i en sen laktasjonsfase),
–
andre store dyr: fire per prøvetakingstidspunkt,
–
fjørfe: seks per prøvetakingstidspunkt,
–
eggleggende fjørfe: ti egg per tidspunkt,
–
fisk: ti per prøvetakingstidspunkt.
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4.2.

Undersøkelser på forsøksdyr
Undersøkelsene skal utføres med det aktive stoffet i henhold til internasjonalt anerkjente, standard
forsøksmetoder som beskrevet i OECDs Guidelines for methodological details eller i direktiv
67/548/EØF, og i samsvar med prinsippene for god laboratoriepraksis (GLP). Det kan være nødvendig
med ytterligere undersøkelser av særskilte metabolitter som produseres av målarten, dersom disse ikke
dannes i tilstrekkelig omfang hos forsøksartene. Dersom det foreligger opplysninger om mennesker, kan
det også være nødvendig å ta hensyn til disse når det avgjøres hvilke ytterligere undersøkelser som skal
utføres.

4.2.1.

Akutt giftighet
Undersøkelser av akutt oral giftighet bør utføres på minst to pattedyrsarter. Den ene forsøksarten kan
eventuelt erstattes av en målart. Det er ikke nødvendig å identifisere en nøyaktig LD50. Det er vanligvis
tilstrekkelig å bestemme en omtrentlig verdi for den minste dødelige dosen. For å redusere antallet
involverte dyr og deres lidelser bør ikke den største dosen overstige 2 000 mg/kg kroppsvekt, og det
anbefales å bruke alternative metoder (grensetest, fastdosemetode, metode for bestemmelse av akutt
giftighetsklasse).
Risikoer for arbeidstakere bør vurderes i en serie undersøkelser der produktet (det aktive stoffet pluss
bæreren i den form det vil bli å finne i handelen) brukes. Undersøkelser av hudirritasjon skal utføres, og
dersom resultatene er positive, bør slimhinneirritasjon (f.eks. øye) vurderes. Allergiframkallende evne /
evne til å framkalle hudsensibilisering bør også vurderes. Undersøkelser av akutt giftighet ved innånding
bør utføres dersom produktet forventes å danne støv eller tåke som kan innåndes.

4.2.2.

Undersøkelser av genotoksisitet, herunder mutagenitet
For å identifisere aktive stoffer og eventuelt deres metabolitter og nedbrytingsprodukter med mutagene
og genotoksiske egenskaper, skal det utføres en utvalgt kombinasjon av minst tre forskjellige
genotoksisitetsforsøk. Forsøksserien bør vanligvis omfatte forsøk på prokaryotiske og eukaryotiske
systemer, herunder in vitro- og in vivo-systemer for forsøk på pattedyr. Forsøkene bør eventuelt utføres
uten og med metabolsk aktivering av pattedyr.
Valg av forsøk bør begrunnes med hensyn til hvor pålitelige de er når det gjelder å vurdere genotoksiske
virkninger på forskjellige genetiske mekanismer på gen-, kromosom- og genomnivå. Ytterligere forsøk
kan være tilrådelig avhengig av resultatet av forsøkene og idet det tas hensyn til stoffets allmenne
toksikologiske profil, samt hvordan det er tenkt brukt. Forsøkene skal utføres i samsvar med etablerte og
ajourførte, validerte framgangsmåter. Dersom forsøkene gjelder beinmarg, skal det dersom resultatet er
negativt, dokumenteres at cellene har vært utsatt for forsøksstoffet.

4.2.3.

Undersøkelser av subkronisk (90 dagers) oral giftighet
Forsøkene skal vare i minst 90 dager. Undersøkelser av tilsetningsstoffer beregnet på bruk i dyrearter
bestemt til næringsmiddelproduksjon, bør utføres på to dyrearter, der den ene bør være ikke-gnager, som
kan være målarten. For tilsetningsstoffer beregnet på bruk i dyr som ikke er beregnet på konsum, er det
tilstrekkelig å utføre undersøkelser på målarten: Det aktive stoffet skal dessuten tilføres oralt på minst tre
nivåer til en kontrollgruppe for å oppnå en doserespons.
Den største dosen bør normalt framkalle tegn på skadelige virkninger. Den laveste dosen bør ikke
framkalle tegn på giftighet.

4.2.4.

Undersøkelser av kronisk oral giftighet (herunder undersøkelser av kreftframkallende virkninger)
En undersøkelse av kronisk giftighet, som kan omfatte undersøkelse av kreftframkallende virkninger, skal
utføres på minst én gnagerart.
Undersøkelser av kreftframkallende virkninger kan eventuelt utelates dersom det aktive stoffet og dets
metabolitter:
— gjennomgående gir negative resultater i et passende antall genotoksisitetsforsøk,
— ikke er strukturelt beslektet med kjente kreftframkallende stoffer,
— i undersøkelser av kronisk giftighet ikke har virkninger som tyder på mulig (pre)neoplasi.
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4.2.5.

Undersøkelser av reproduksjonstoksisitet, herunder teratogene virkninger

4.2.5.1.

Undersøkelse av reproduksjonstoksisitet over to generasjoner

— Undersøkelser av forplantningsevnen skal utføres og strekke seg over minst to generasjoner i direkte
avstamning (F1, F2) og kan kombineres med en undersøkelse av teratogene virkninger. Stoffet som
undersøkes, skal tilføres hanndyr og hunndyr på et passende tidspunkt før paring. Tilførselen skal
fortsette til avvenningen av F2-generasjonen.

— Alle relevante parametrer med hensyn til fruktbarhet, drektighet, fødsel, morens atferd, diegiving,
vekst og utvikling av F1-avkommet fra befruktning til kjønnsmodenhet og utviklingen av
F2-avkommet til avvenning, skal studeres nøye og rapporteres.

4.2.5.2.

Undersøkelse av teratogene virkninger

Undersøkelsen av teratogene virkninger omfatter embryo- og fostergiftighet. Den skal utføres på minst to
dyrearter.

4.2.6.

Undersøkelser av stoffskifte, fordeling og utskilling

Det skal utføres undersøkelser av absorpsjon, fordeling i kroppsvæsker og vev og utskillingsveier.
En undersøkelse av stoffskiftet som omfatter stoffskiftebalansen og identifisering av de viktigste
metabolittene i urinen og avføringen, i dyr av begge kjønn og av samme stammer som de som ble brukt
i de toksikologiske undersøkelsene, bør utføres. Det bør tilføres én enkelt dose av det merkede molekylet
(se 4.1.3) ved stabil balanse som er oppnådd med bruk av den umerkede forbindelsen i en dose som svarer
til det høyeste nivå som er foreslått brukt i måldyret.

4.2.7.

Reststoffenes biotilgjengelighet

Ved vurderingen av risikoen for forbrukerne i forbindelse med visse reststoffer i animalske produkter, først
og fremst bundne reststoffer, kan det tas hensyn til en ekstra sikkerhetsfaktor basert på bestemmelsen av
deres biotilgjengelighet ved hjelp av relevante forsøksdyr og anerkjente metoder.

4.2.8.

Andre spesifikke toksikologiske og farmakologiske undersøkelser

Dersom det er grunn til bekymring, skal det utføres ytterligere undersøkelser for å framskaffe
tilleggsopplysninger som kan være nyttige ved vurderingen av sikkerheten ved det aktive stoffet og dets
reststoffer.

4.2.9.

Bestemmelse av dose (konsentrasjon) uten observert virkning (NOEL)

Det bør tas hensyn til alle resultater av undersøkelsene ovenfor sammen med alle relevante offentliggjorte
data (herunder eventuelle relevante opplysninger om virkninger av det aktive stoffet hos mennesker) og
eventuelle opplysninger om nær beslektede kjemiske strukturer når det fastsettes en NOEL uttrykt som
mg/kg kroppsvekt per dag. Den laveste NOEL bør velges.

Den NOEL som brukes ved beregning av ADI, bør imidlertid velges på grunnlag av relevante
toksikologiske eller farmakologiske virkninger. For noen tilsetningsstoffer, f.eks. antibakterielle stoffer,
kan det være bedre å fastsette ADI på grunnlag av virkningene på tarmfloraen hos mennesker. Av mangel
på internasjonalt godkjente og validerte metoder for å beskrive tarmflora, kan det være mer relevant å
bygge på virkningene på utvalgte og følsomme bakteriestammer i menneskets tarmflora.
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4.3.

Vurdering av sikkerheten for forbrukeren

4.3.1.

Forslag til akseptabelt daglig inntak (ADI) for tilsetningsstoffet

Det bør foreslås et ADI når dette er relevant.

ADI (uttrykt som mg tilsetningsstoff eller tilsetningsstoffrelatert materiale per person per dag) beregnes
ved å dividere NOEL (dose uten observert virkning) med en passende sikkerhetsfaktor og multiplisere
dette med en gjennomsnittlig kroppsvekt for menneske på 60 kg. Denne NOEL-verdien uttrykt som
mg/kg kroppsvekt per dag, kan velges på grunnlag av toksikologiske eller farmakologiske resultater. I noen
tilfeller kan det være mer relevant med en ADI-verdi som er basert på tilsetningsstoffenes mikrobiologiske
egenskaper. Valget avhenger av hvilken egenskap som er mest relevant ut fra helsefaren for forbrukeren.

Sikkerhetsfaktoren som benyttes til å bestemme ADI-verdien for et bestemt tilsetningsstoff, skal velges ut
idet det tas hensyn til følgende punkter:

— arten av biologiske virkninger som benyttes til å identifisere NOEL,

— relevansen av disse virkningene for mennesket og virkningenes reversibilitet,

— omfanget av og kvaliteten på dataene som benyttes til å identifisere NOEL,

— eventuell kunnskap om virkningen/virkningene av reststoffenes bestanddeler.

Det benyttes vanligvis en sikkerhetsfaktor på minst 100 ved beregning av ADI (dvs. en faktor på 10 for å
gi rom for en eventuell variasjon mellom arter, og ytterligere en faktor på 10 for å gi rom for eventuelle
forskjeller i reaksjon mellom enkeltmennesker). Dersom det foreligger data om det aktive stoffets
virkninger på mennesker, kan en lavere sikkerhetsfaktor aksepteres.

4.3.2.

Forslag om grenseverdier for restmengder (MRL) for tilsetningsstoffet

Ved beregning av MRL antas det at inntaket av produkter framstilt av spiselig vev, melk og egg er den
eneste mulige eksponeringskilden for mennesket. Dersom dette ikke er tilfelle, skal det tas hensyn til andre
kilder.

En rekke av disse stoffene er blitt brukt som tilsetningsstoffer i fôrvarer og til andre formål. I slike tilfeller
kan de beregnede grenseverdiene for restmengder (MRL) forventes å være de samme. Det kan også
være tilfeller der det ut fra strengt vitenskapelige betraktninger beregnes ulike MRL-er for hver bruk, når
tilførselsvei, mengde, doseringshyppighet og doseringsvarighet skiller seg så mye fra dem som gjelder
ved bruk som tilsetningsstoff i fôrvarer, til at det finnes tegn på at kinetikken og/eller stoffskiftet kan føre
til ulike restmengdeprofiler. I slike tilfeller forventes det at den strengeste MRL-en vil bli brukt.

For å fastsette en MRL skal de kjemiske egenskapene defineres for det legemiddelrelaterte materialet som
er beregnet brukt til å definere restmengder i vev. Dette materialet kalles restmarkør. Denne bestanddelen
av restmengden behøver ikke nødvendigvis å være den toksikologisk relevante restmengden, men den
skal velges som en egnet indikator for å representere den samlede signifikante restmengden. Andelen
restmarkør i forhold til de samlede restmengdene i forbindelse med ADI (dvs. andelen restmarkør i
forhold til de samlede radioaktive restmengdene, andelen restmarkør i forhold til de samlede biologisk
aktive restmengdene) bør fastslås på alle tidspunkter under nedbrytingsundersøkelsene. Særlig bør denne
andelen være kjent for det tidspunktet som er valgt for å beregne MRL. Det skal også foreligge en egnet
analysemetode for denne restmarkøren for å sikre samsvar med MRL.
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Når MRL-verdiene (uttrykt som g/kg restmarkør per kg spiselig vått vev eller produkt) fastslås på
grunnlag av en ADI, skal følgende verdier for menneskers daglige næringsmiddelkonsum benyttes:
Pattedyr

Fjørfe

Fisk

Muskelvev

300 g

300 g

300 g(*)

Lever

100 g

100 g

Nyre

50 g

10 g

Fettvev

50 g(**)

90 g(***)

+ Melk

1 500 g

+ Egg

100 g

(*) Muskelvev og hudvev i naturlig forhold.
(**) For svin: 50 g fettvev og hudvev i naturlig forhold.
(***) Fettvev og hudvev i naturlig forhold.

De enkelte MRL-verdiene i de forskjellige vevene bør avspeile restmengdenes nedbrytingskinetikk i
disse vevene hos den målarten som er beregnet på bruk. Det kreves en analysemetode med en grense for
mengdebestemmelse som ligger under MRL (se nr. 2.5.3 i kapittel II).
Dersom et stoff kan føre til en restmengde i vev og produkter, bør det foreslås slike MRL-verdier at den
samlede mengden toksikologisk (eller mikrobiologisk) signifikante restmengder som inntas(1) daglig,
ligger lavere enn ADI (se tabell ovenfor).
MRL bør fastsettes først etter at andre mulige kilder til eksponering av forbrukeren for restmengdens
bestanddeler er vurdert og tatt med i beregningen.
For visse tilsetningsstoffer kan det påvises restmengder som ligger under MRL-verdiene i melk,
egg eller kjøtt, men som likevel kan påvirke næringsmiddelkvaliteten, særlig i forbindelse med
framstillingsprosesser, f.eks. bruk av melk i osteproduksjon. For slike tilsetningsstoffer kan det være
relevant å innføre en «grenseverdi for restmengder som er forenlig med framstillingen av næringsmidler»
i tillegg til fastsettelsen av MRL-verdier.
I følgende tilfeller vil det ikke kreves noen MRL:
— restmengdene er ikke biotilgjengelige, og det er ingen skadelig virkning på menneskets tarmsystem,
herunder mikrofloraen,
— det skjer en fullstendig nedbrytning til næringsstoffer eller uskadelige stoffer hos målarten,
— det er ikke fastsatt noen ADI som følge av lav giftighet i dyreforsøk,
— dersom stoffet utelukkende kan brukes i fôr til kjæledyr,
— dersom stoffet også er godkjent som tilsetningsstoff i næringsmidler(2), kreves det vanligvis ikke noen
MRL dersom restmarkøren primært er det opprinnelige stoffet og det utgjør bare en ubetydelig del av
ADI for tilsetningsstoffet i næringsmidler.

4.3.3.

Forslag om tilbakeholdelsestid for tilsetningsstoffet
Tilbakeholdelsestiden fastsettes på grunnlag av MRL-verdiene. Tilbakeholdelsestiden omfatter den
tiden som kreves for at restmengdene skal synke under MRL-verdiene (95 % konfidensintervall) etter at
tilførselen av den foreslåtte sammensetningen av tilsetningsstoffet er opphørt.

(1)
(2)

Foreslått beregning: (500 g kjøtt (som består av 300 g muskelvev, 100 g lever, 50 g nyre, 50 g fettvev) eller 500 g fjørfe (som består
av 300 g muskelvev, 100 g lever, 10 g nyre, 90 g fettvev) eller 300 g fisk) + 1 500 g melk + 100 g egg.
I samsvar med rådsdirektiv 89/107/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tilsetningsstoffer
som kan benyttes i næringsmidler beregnet på konsum (EFT L 40 av 11.2.1989, s. 27).
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For å fastsette en tilbakeholdelsestid kan det utpekes et bestemt spiselig vev som erstatning for andre vev,
ofte kalt målvevet.

4.4.

Vurdering av sikkerheten for arbeidstakerne
Arbeidstakere kan hovedsakelig eksponeres ved innånding eller lokal eksponering i forbindelse med
framstilling, håndtering eller bruk av tilsetningsstoffet, f.eks. kan arbeidstakere i landbruket bli eksponert
når de håndterer eller blander tilsetningsstoffet. Det skal framlegges nærmere opplysninger om hvordan
stoffene skal håndteres. Disse opplysningene skal inneholde en vurdering av risikoen for arbeidstakerne.
Erfaringer fra produksjonsanlegget er ofte en viktig informasjonskilde ved vurderingen av risikoen for
at arbeidstakerne eksponeres for selve tilsetningsstoffet gjennom innånding eller lokal eksponering.
Særlig problematiske er tilsetningsstoffer, fôr behandlet med tilsetningsstoffet og/eller dyreekskreter
som er i tørr pulverform eller kan gi opphav til tørt pulver, og tilsetningsstoffer i fôrvarer som kan være
allergiframkallende.

4.4.1.

Toksikologisk risikovurdering med tanke på arbeidstakernes sikkerhet

4.4.1.1.

Virkninger på respirasjonsorganene
Det skal dokumenteres at nivåene for luftbåret støv ikke vil utgjøre noen fare for arbeidstakernes
helse. Dette skal om nødvendig dokumenteres ved innåndingsforsøk på forsøksdyr, offentliggjorte
epidemiologiske data og/eller søkerens egne opplysninger om arbeidsplassen og/eller undersøkelser av
irritasjon og overfølsomhet i respirasjonsorganene.

4.4.1.2.

Virkninger på øyne og hud
Om mulig skal det ut fra kjente situasjoner direkte dokumenteres at det ikke forekommer irritasjon og/eller
overfølsomhet hos mennesker. Dette skal utfylles med resultater fra validerte dyreforsøk med hensyn til
hud- og øyeirritasjon og mulig overfølsomhet ved bruk av det aktuelle tilsetningsstoffet.

4.4.1.3.

Systemisk giftighet
Giftighetsdataene som innsamles for å oppfylle sikkerhetskravene (herunder undersøkelser av giftighet ved
gjentatt dose, mutagenitet, kreftframkallende virkning og forplantningsevne), skal benyttes til å vurdere
andre sider ved arbeidstakernes sikkerhet. I denne forbindelse er det viktig å huske på at kontaminering
av hud og/eller innånding av tilsetningsstoffet er de mest sannsynlige eksponeringsveiene.

4.4.2.

Vurdering av eksponering
Det skal framlegges opplysninger om hvordan bruken av tilsetningsstoffet sannsynligvis kan føre
til eksponering via alle eksponeringsveier – ved innånding, gjennom huden eller ved inntak. Disse
opplysningene skal omfatte en kvantitativ vurdering, dersom en slik foreligger, av for eksempel
typisk luftbåren konsentrasjon, hudkontaminering eller inntak. Dersom det ikke foreligger kvantitative
opplysninger, skal det framlegges tilstrekkelige opplysninger til at det kan foretas en rimelig vurdering av
eksponeringen.

4.4.3.

Tiltak for å begrense eksponeringen
På grunnlag av opplysningene fra vurderingen av giftighet og eksponering skal det trekkes en konklusjon
om helserisikoene for brukerne (systemisk giftighet, irritasjon eller overfølsomhet) når det settes i verk
rimelige tiltak for å begrense eksponeringen. Dersom risikoen er uakseptabel, skal det treffes forebyggende
tiltak for å begrense eller fjerne eksponeringen. Foretrukne løsninger er ny produktformel eller endring
av framstillingsmetodene, bruk og/eller fjerning av tilsetningsstoffet. Bruk av personlig verneutstyr skal
betraktes som en siste utvei for å beskytte mot eventuell risiko som fortsatt finnes etter at kontrolltiltakene
er iverksatt.
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4.5.

Vurdering av miljørisikoen

Det er viktig å vurdere miljøvirkningen av tilsetningsstoffer i fôrvarer, ettersom tilsetningsstoffer i
fôrvarer typisk blir gitt over lang tid (til og med i hele levetiden) og ofte til et stort antall dyr. Mange
tilsetningsstoffer absorberes dårlig og utskilles derfor i stor grad intakt. I en rekke tilfeller kan det likevel
være begrenset behov for miljøvurdering. Det er ikke hensiktsmessig å fastsette strenge regler i disse
generelle retningslinjene. For å fastsette miljøvirkningen av et tilsetningsstoff i fôrvarer bør en trinnvis
metode følges (se beslutningstre), der tilsetningsstoffer som ikke krever ytterligere undersøkelse, kan
identifiseres klart i fase I. For andre tilsetningsstoffer er det nødvendig med enda en undersøkelsesfase
(fase II A) for å framskaffe flere opplysninger. På dette grunnlag kan det anses nødvendig med
ytterligere undersøkelser (fase II B). Undersøkelsene skal om mulig utføres i samsvar med rådsdirektiv
67/548/EØF.

4.5.1.

Fase I-vurdering

Formålet med fase I-vurderingen er å fastslå om det er sannsynlig at et tilsetningsstoff eller dets metabolitter
vil ha en betydelig miljøvirkning, hovedsakelig på grunnlag av opplysninger som er innsamlet for andre
formål.

Unntak fra fase II-vurdering kan gjøres på grunnlag av ett av følgende to kriterier:

a) De kjemiske egenskapene og den biologiske virkningen av tilsetningsstoffet og bruken av det tyder
på at virkningen vil bli ubetydelig, dvs. dersom tilsetningsstoffet og/eller dets viktigste metabolitt/
metabolitter (mer enn 20 % av de samlede restmengder i ekskretene) er:

— fysiologiske/naturlige stoffer (f.eks. vitamin eller mineral) som ikke vil endre konsentrasjonen i
miljøet, med mindre det er åpenbar grunn til bekymring (f.eks. kobber),

— tilsetningsstoffer beregnet på kjæledyr (unntatt hester).

b) Den verst tenkelige beregnede miljøkonsentrasjonen (PEC) er for lav til å vekke bekymring.

Den verst tenkelige PEC for jord oppstår antakelig som følge av at husdyrgjødsel som har oppstått
når utskillingen av de viktigste bestanddelene av reststoffene (tilsetningsstoffet og/eller dets viktigste
metabolitter) er størst, blir spredt ut på jorden. PEC skal vurderes for alle viktige bestanddeler av
reststoffene i husdyrgjødsel og for alle problemtyper. For jord behøver det ikke å foretas ytterligere
vurdering dersom PEC ikke overstiger 100 µg/kg av summen av de viktigste bestanddelene av
reststoffene i husdyrgjødselen, eller dersom de viktigste bestanddelene av reststoffene i husdyrgjødselen
er lett nedbrytbare (nedbrytingstid DT 50 < 30 dager) (dersom slike opplysninger foreligger) til naturlige
bestanddeler eller til konsentrasjoner på mindre enn 100 µg/kg, eller dersom PEC i jorden (i en dybde på
5 cm) er mindre enn 10 µg/kg.

Den verst tenkelige PEC for vann kan oppstå som følge av at fôr eller ekskreter som inneholder
tilsetningsstoffet og dets metabolitter, overføres direkte til vassdrag, eller av at materialer i ekskreter
eller jord lekker ned i grunnvannet. Dersom en pålitelig beregning av PEC for forurensning av vassdrag
eller grunnvann er mindre enn 0,1 µg per liter, kreves det ingen fase II-vurdering av miljøvirkningen av
tilsetningsstoffet på vann.

Dersom søkeren ikke kan dokumentere at det foreslåtte tilsetningsstoffet tilhører en av disse
unntakskategoriene, eller dersom tilsetningsstoffet slippes direkte ut i miljøet (f.eks. akvakultur), vil det
vanligvis kreves en fase II-vurdering.
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MILJØRISIKO SOM FØLGE AV TILSETNINGSSTOFFER I FÔRVARER

Beslutningstre for fase I

Er tilsetningsstoffet et fysiologisk / naturlig stoff med
påvist sikkerhet
(f.eks. vitamin, visse mineraler)?
JA

STOPP

JA

STOPP

JA

FASE
FASEIIII

NEI

STOPP

JA

STOPP

NEI

STOPP

NEI

Er måldyrene utelukkende kjæledyr?

NEI

Havner tilsetningsstoffet direkte i miljøet
(f.eks. akvakultur)?

NEI

Forekommer tilsetningsstoffet (eller dets v
iktigste metabolitter) i husdyrgjødsel,
> 100 µg/kg?

JA

Skjer det en hurtig nedbrytning etter spredning
av husdyrgjødsel (DT 50 < 30 dager)?

NEI

PEC i grunnvann > 0,1 µg/l
eller PEC i jord > 10 µg/kg

JA

FASE II
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4.5.2.

Nr. 49/25

Fase II-vurdering
Fase II-vurdering består av to deler: fase II A og fase II B.
Det bør foretas en vurdering av tilsetningsstoffets og/eller dets viktigste metabolitters potensial for
bioakkumulering og påvirkning på den forventede sikkerhetsmarginen. Bioakkumuleringen anses ikke
for å være av betydning dersom f.eks. Kow (fordelingskoeffisient) er < 3. Det vil vanligvis være behov for
relevante fase II B-undersøkelser dersom slike sikkerhetsmarginer ikke kan fastslås.

4.5.2.1.

Fase II A
Formålet med fase II A-vurderingen er å fastslå om det foreligger en miljørisiko ved hjelp av:
— en mer nøyaktig beregning av PEC,
— bestemmelse av forholdet mellom eksponering, nivåene av tilsetningsstoffet og/eller dets viktigste
metabolitter og skadevirkninger på kort sikt på relevante surrogatdyrearter eller surrogatplantearter
for den aktuelle miljøtypen/de aktuelle miljøtypene,
— bruk av disse resultatene til å bestemme beregnet konsentrasjon uten virkning (PNEC-verdi/
verdier).
For å bestemme risikoen anbefales følgende trinnvise framgangsmåte:
a) Det skal beregnes en mer nøyaktig PEC for hver av de aktuelle miljøtypene dersom dette ikke allerede
er gjort i fase I. Det skal tas hensyn til følgende punkter når PEC fastslås:
— konsentrasjonen av tilsetningsstoffet og/eller dets viktigste metabolitter i husdyrgjødsel
etter tilførsel av foreslått dose av tilsetningsstoffet til dyr. Denne beregningen skal omfatte
ekskretmengder og doseringsmengder,
— den potensielle fortynningen av materiale som inneholder utskilte tilsetningsstoffer som følge av
normal behandling og oppbevaring av husdyrgjødsel før den spres ut på jorden,
— adsorpsjonen/desorpsjonen av tilsetningsstoffet og dets metabolitter på jorden og persistensen av
restmengder i jorden (DT50 og DT90); sediment i forbindelse med akvakultur,
— andre faktorer, f.eks. fotolyse, hydrolyse, fordamping,
vannsedimentsystemer, fortynning som følge av pløying, osv.

nedbryting

i

jord

eller

Ved fase II-risikovurderingen skal den høyeste av PEC-verdiene som oppnås ved disse beregningene,
benyttes for hver av de aktuelle miljøtypene.
Dersom det ved stabil tilstand forventes høy persistens i jord (DT90 > 1 år) ved konsentrasjoner på mer
enn 10 g/kg jord, kan det være nødvendig med en fase II B-vurdering.
b) Deretter skal det bestemmes hvilke nivåer som fører til alvorlige skadevirkninger på kort sikt for
ulike lokale nivåer i de aktuelle miljøtypene (jord, vann). Disse undersøkelsene skal følge OECDs
retningslinjer(1) eller lignende godkjente retningslinjer. Egnede undersøkelser av jordmiljøet
omfatter: giftighet for meitemark (50 % dødelig konsentrasjon, LC50-verdi), giftighet for landplanter
(50 % effektiv konsentrasjon, EC50-verdi), virkninger på mikroorganismer i jorden (f.eks. EC50
for virkninger på metandannelse og nitrogenbinding). Undersøkelse av vannmiljø: for fisk en
96 timers LC50-undersøkelse, for Daphnia magna en 48 timers EC50-undersøkelse, for alger en LC50undersøkelse og for sedimentorganismer en giftighetsundersøkelse.
c) PNEC-verdien skal beregnes for hver aktuell miljøtype. Denne verdien framkommer vanligvis ved å
ta den laveste observerte verdien (dvs. resultatet hos de mest følsomme artene) for en skadevirkning
i de økotoksikologiske undersøkelsene ovenfor og dividere denne med en sikkerhetsfaktor på minst
100, avhengig av indikatoren og antallet arter som er brukt i undersøkelsene.
d) De beregnede PEC- og PNEC-verdiene skal sammenlignes. Akseptabelt forhold mellom PEC-verdien
og PNEC-verdien avhenger av hvilken type undersøkelsesresultat som er brukt til å fastslå PNECverdien. Vanligvis ligger det mellom 1 og 0,1. Dersom resultatet er et betydelig lavere forhold, er
det sannsynligvis ikke nødvendig med ytterligere økotoksikologiske undersøkelser med mindre det
forventes bioakkumulering. Omvendt vil høyere verdier kreve fase II B-undersøkelser.

(1)

OECD Guidelines for Testing of Chemicals.
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4.5.2.2.

Fase II B (mer detaljerte toksikologiske undersøkelser)
For tilsetningsstoffer som det etter en fase II A-vurdering fortsatt er tvil om med hensyn til miljøvirkningen,
kreves det mer detaljerte undersøkelser av virkningene på biologiske arter i de miljøtypene der det ifølge
fase II A-undersøkelsene kan være grunn til bekymring. I dette tilfelle er det nødvendig med ytterligere
undersøkelser for å bestemme de kroniske og mer spesifikke virkningene på de relevante dyre-, planteog mikrobeartene. Det kan f.eks. være at PEC-verdien er blitt overvurdert i fase II A-vurderingen. For å
påvise dette kan det være nødvendig å foreta målinger av miljøkonsentrasjonene og av persistensen av
tilsetningsstoffet og/eller dets viktigste metabolitter under feltforhold.
Egnede ytterligere undersøkelser av økotoksisitet er beskrevet i en rekke publikasjoner, f.eks. i
OECDs retningslinjer. Det kan være nødvendig å undersøke tre artsgrupper i miljøet: dyr, planter og
mikroorganismer. Det er viktig at disse undersøkelsene velges nøye ut for å sikre at de egner seg for
situasjonen der tilsetningsstoffet og/eller dets metabolitter kan slippes ut og spres i miljøet.
Vurderingen av virkningen på jord kan omfatte:
— en undersøkelse av de subletale virkningene på meitemark, ytterligere undersøkelser av virkningen
på mikrofloraen i jorden, undersøkelser av giftighet for planter på en rekke økonomisk viktige
plantearter, undersøkelser av virvelløse dyr på gressmark, herunder insekter og viltlevende fugler.
— NB: det er ikke nødvendigvis behov for en egen vurdering av giftighet for pattedyr fordi dette
sannsynligvis behandles ved undersøkelsen av giftighet for pattedyr i forbindelse med bestemmelsen
av ADI.
Vurderingen av virkningen på vann kan omfatte:
— undersøkelse av kronisk giftighet for de mest følsomme vannorganismene som ble identifisert i
fase II A-vurderingen, f.eks. forsøk på fiskeyngel, reproduksjonsforsøk på Daphnia, 72 timers forsøk
på alger og en undersøkelse av bioakkumulering,
— dersom det ikke kan fastslås en tilstrekkelig sikkerhetsmargin mellom PEC- og PNEC-verdiene, skal
det angis effektive tiltak som kan begrense miljøvirkningen.

5.

Kapittel V: Monografimodell

5.1.

Tilsetningsstoffets identitet

5.1.1.

Forslag til handelsbetegnelse(r)

5.1.2.

Type tilsetningsstoff i henhold til dets hovedfunksjon. Eventuell annen bruk av det aktive stoffet bør
angis.

5.1.3.

Kvalitativ og kvantitativ sammensetning (aktivt stoff, andre bestanddeler, urenheter, variasjon mellom
partier). Dersom det aktive stoffet er en blanding av aktive bestanddeler som klart kan defineres hver for
seg, skal hovedbestanddelene beskrives hver for seg med opplysning om deres andel i blandingen.

5.1.4.

Fysisk tilstand, fordeling av partikkelstørrelse, partikkelform, tetthet, spesifikk vekt; for væsker: viskositet,
overflatespenning.

5.1.5.

Produksjonsprosess, herunder eventuelle særskilte bearbeidingsmetoder.

5.2.

Spesifikasjon av det aktive stoffet

5.2.1.

Generisk navn, kjemisk betegnelse i henhold til IUPAC-nomenklaturen, andre generiske internasjonale
navn og forkortelser. CAS-nummer (Chemical Abstracts Service Number).

5.2.2.

Strukturformel, molekylformel og molekylvekt. Dersom det aktive stoffet er et gjæringsprodukt, kvalitativ
og kvantitativ sammensetning av hovedbestanddelene, mikrobiell opprinnelse (navn på og beliggenhet for
kultursamlingen der stammen er deponert).
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5.2.3.

Renhet
Kvalitativ og kvantitativ sammensetning av de aktive stoffene og urenheter og giftige stoffer som
forekommer, bekreftelse på fravær av produksjonsorganismer.

5.2.4.

Relevante egenskaper
Fysiske egenskaper hos kjemisk spesifiserte stoffer: dissosiasjonskonstant, pKa-verdi, elektrostatiske
egenskaper, smeltepunkt, kokepunkt, tetthet, damptrykk, løselighet i vann og i organiske løsemidler, Kowog Koc-verdier, masse- og absorpsjonsspektre, NMR-data, mulige isomerer og andre relevante fysiske
egenskaper.

5.3.

Tilsetningsstoffets fysisk-kjemiske, teknologiske og biologiske egenskaper

5.3.1.

Tilsetningsstoffets stabilitet ved påvirkning fra miljøfaktorer som lys, temperatur, pH, fuktighet og
oksygen. Forslag til holdbarhetstid.

5.3.2.

Stabilitet under framstilling av premikser og fôrvarer, særlig stabilitet overfor forventede
produksjonsforhold (varme, fuktighet, trykk/skjærspenning og tid). Eventuelle nedbrytingsprodukter.

5.3.3.

Stabilitet under lagring av premikser og bearbeidede fôrvarer under definerte forhold. Forslag til
holdbarhetstid.

5.3.4.

Andre relevante fysisk-kjemiske, teknologiske eller biologiske egenskaper, f.eks. løselighet under
gunstige forhold for å få og bevare homogene blandinger i premikser og fôrvarer, støvmotvirkende og
antistatiske egenskaper, løselighet i væsker.

5.4.

Kontrollmetoder

5.4.1.

Beskrivelse av metodene som er brukt for å bestemme kriteriene oppført i nr. 2.1.3, 2.1.4, 2.2.3, 2.2.4,
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 og 2.3.4.

5.4.2.

Beskrivelse av de kvalitative og kvantitative analysemetodene til bestemmelse av restmarkøren av det
aktive stoffet i målvev og animalske produkter.

5.4.3.

Dersom de nevnte metodene er offentliggjort, kan det være tilstrekkelig med litteraturhenvisninger og å
innlevere opptrykk av disse.

5.4.4.

Opplysninger om optimale lagringsforhold for referansestandardene.

5.5.

Tilsetningsstoffets biologiske egenskaper

5.5.1.

Opplysninger om de forebyggende virkningene for koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning
(f.eks. sykelighet, dødelighet, antall oocyster og omfang av skader).

5.5.2.

For andre avlstekniske tilsetningsstoffer enn dem som er nevnt i 5.5.1, opplysninger om virkningene på
næringsinntak, kroppsvekt, fôrutnyttelse, produktkvalitet og utbytte og eventuelle andre parametrer med
positiv virkning for dyret, miljøet, produsenten eller forbrukeren.

5.5.3.

For teknologiske tilsetningsstoffer, relevante teknologiske virkninger.

5.5.4.

Eventuelle bivirkninger, kontraindikasjoner eller advarsler (måldyr, forbruker, miljø), herunder biologiske
interaksjoner, med begrunnelse. Eventuelle ADI- eller MRL-verdier fastlagt for annen bruk av det aktive
stoffet, bør angis.

5.6.

Nærmere kvantitative og kvalitative opplysninger om eventuelle restmengder i målvev som kan finnes i
produkter av animalsk opprinnelse etter den beregnede bruken av tilsetningsstoffet

5.7.

ADI, fastlagte MRL-verdier og tilbakeholdelsestid skal angis dersom dette er relevant
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5.8.

Andre egenskaper som er relevante for identifiseringen av tilsetningsstoffet

5.9.

Bruksvilkår

5.10.

Dato

6.

Kapittel VI: Modell for identifikasjonsdokument
1.

Tilsetningsstoffets identitet

1.1. Type tilsetningsstoff
1.2. Fysisk tilstand
1.3. Kvalitativ og kvantitativ sammensetning
1.4. Analysemetode for tilsetningsstoffet og reststoffene
1.5. Fellesskapets registreringsnummer (EF-nummer)
1.6. Emballasje
2.

Spesifikasjon av det aktive stoffet

2.1. Generisk navn, kjemisk betegnelse, CAS-nummer
— Generisk navn
— Kjemisk betegnelse (IUPAC)
— CAS-nummer
2.2. Bruttoformel
3.

Tilsetningsstoffets fysisk-kjemiske, teknologiske og biologiske egenskaper

3.1. Tilsetningsstoffets stabilitet
3.2. Stabilitet under framstilling av premikser og fôrvarer
3.3. Stabilitet under lagring av premikser og fôrvarer
3.4. Andre egenskaper
4.

Bruksvilkår

4.1. Dyreart eller -gruppe, eventuelt fastsatt høyeste alder
4.2. Minste og største innhold i fôrvarer
4.3. Kontraindikasjoner, interaksjoner
4.4. Advarsler
5.

Person ansvarlig for markedsføringen

5.1. Navn
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5.2. Adresse
5.3. Registreringsnummer
6.

Produsent

6.1. Navn
6.2. Adresse
6.3. Godkjenningsnummer eller registreringsnummer tildelt virksomheten eller mellommannen.
7.

7.

Dato

Kapittel VII: Fornyelse av godkjenning av tilsetningsstoffer der godkjenningen er knyttet til en
person som er ansvarlig for markedsføringen

1.

Allment
Det skal utarbeides en ajourført saksmappe og en ajourført monografi i samsvar med de nyeste
retningslinjene, samt en liste over alle typer endringer siden godkjenningen av markedsføringen eller
den siste fornyelsen.
Det skal bekreftes at monografien og sikkerhetsdokumentasjonen er blitt tilpasset slik at de inneholder
alle nye opplysninger som er relevante for tilsetningsstoffet, eller som kreves nå som følge av
endringene i disse retningslinjene.
Det skal også framlegges opplysninger om godkjenningsstatus verden over og om omfanget av
salget.

2.

Det aktive stoffets og tilsetningsstoffets identitet
Det skal dokumenteres at tilsetningsstoffet eller dets sammensetning, renhet eller aktivitet ikke er blitt
endret i forhold til det godkjente tilsetningsstoffet. Eventuelle endringer i produksjonsprosessen skal
rapporteres.

3.

Virkning
Det skal dokumenteres at tilsetningsstoffet fortsatt har den hevdede virkningen under de forholdene
som gjelder for husdyrproduksjon i Den europeiske union på det tidspunktet da søknaden om fornyet
godkjenning innleveres. Disse opplysningene bør omfatte en beskrivelse av de generelle erfaringene
med bruken av tilsetningsstoffet og overvåkingen av resultatene.

4.

Mikrobiologi
Det skal legges særlig vekt på en eventuell utvikling av resistens mot antimikrobielle stoffer ved
langvarig bruk i praksis. Undersøkelsene skal derfor gjennomføres i felten på driftsenheter der
tilsetningsstoffet er blitt rutinemessig brukt i så lang tid som mulig. Et utvalg av vanlige tarmbakterier
skal brukes som testorganismer, og utvalget skal omfatte relevante endogene og eksogene grampositive
og gramnegative organismer.
Dersom forsøkene viser en endring i resistensmønsteret sammenlignet med de opprinnelige tallene,
skal de resistente bakteriene undersøkes for kryssresistens mot relevante antibiotika som brukes
til behandling av infeksjonssykdommer hos mennesker og dyr. De viktigste er antibiotika som
tilhører samme gruppe som tilsetningsstoffet, men også andre grupper av antibiotika skal tas med i
undersøkelsen.
Resultatene av relevante overvåkingsprogrammer skal rapporteres.
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5.

Sikkerhet
Det skal dokumenteres at tilsetningsstoffet i lys av aktuell kunnskap og under godkjente bruksvilkår
fortsatt er sikkert for målartene, forbrukerne, brukerne og miljøet. Det skal framlegges ajourførte
sikkerhetsopplysninger for tidsrommet siden godkjenningen av markedsføring eller siste fornyelse
ble gitt, med opplysning om følgende punkter:
— rapporter om skadevirkninger, herunder ulykker (hittil ukjente virkninger, alvorlige virkninger
uansett type, økt forekomst av kjente virkninger) hos målartene, brukerne og miljøet. Rapporten
om skadevirkninger skal omfatte type virkning, antall berørte individer/organismer, resultat,
bruksvilkår og vurdering av årsakssammenheng,
— rapporter om hittil ukjente interaksjoner og krysskontaminasjoner,
— eventuelle data fra overvåking av restmengder,
— eventuelle andre opplysninger om tilsetningsstoffets sikkerhet.
Dersom det ikke framlegges ytterligere opplysninger om noen av disse punktene, skal grunnene til
dette klart angis.

8.

Kapittel VIII: Ny søker som viser til den første godkjenningen av et tilsetningsstoff, der
godkjenningen er knyttet til en person som er ansvarlig for markedsføringen
Siden vurderingen av de opplysningene som ble framlagt i den opprinnelige godkjenningen, kan benyttes,
skal saksmappen som utarbeides i forbindelse med en søknad i henhold til artikkel 9c nr. 3, bare oppfylle
følgende krav.
Et tilsetningsstoff kan i denne forbindelse anses for identisk dersom de aktive og inaktive bestanddelenes
kvalitative og kvantitative sammensetning og renhet i alt vesentlig er like, framstillingen er den samme
og bruksvilkårene er identiske.
For slike produkter vil det vanligvis ikke være nødvendig å gjenta farmakologiske og toksikologiske
undersøkelser og undersøkelser av virkninger, og det kan innleveres en forkortet søknad. Denne søknaden
skal inneholde ekspertrapporter.
— Hele kapittel II og en monografi skal innleveres.
— Det skal framlegges opplysninger som viser at spesifikasjonene for tilsetningsstoffets fysiske og
kjemiske egenskaper i alt vesentlig er lik de som gjelder for det allerede godkjente produktet.
— Det skal bekreftes at ny vitenskapelig kunnskap i litteratur som er tilgjengelig om tilsetningsstoffet,
ikke har endret den opprinnelige vurderingen av virkninger siden det opprinnelige tilsetningsstoffet
ble godkjent for markedsføring.
— Det skal legges særlig vekt på en eventuell utvikling av resistens mot antimikrobielle stoffer ved
langvarig bruk i praksis. Undersøkelsene skal derfor gjennomføres i felten på driftsenheter der
tilsetningsstoffet er blitt rutinemessig brukt i så lang tid som mulig. Et utvalg av vanlige tarmbakterier
skal brukes som testorganismer, og utvalget skal omfatte relevante endogene og eksogene grampositive
og gramnegative organismer.
— Dersom forsøkene viser en endring i resistensmønsteret sammenlignet med de opprinnelige tallene,
skal de resistente bakteriene undersøkes for kryssresistens mot relevante antibiotika som brukes
til behandling av infeksjonssykdommer hos mennesker og dyr. De viktigste er antibiotika som
tilhører samme gruppe som tilsetningsstoffet, men også andre grupper av antibiotika skal tas med i
undersøkelsen.
— Det skal dokumenteres at tilsetningsstoffet i lys av aktuell vitenskapelig kunnskap i den litteraturen
som er tilgjengelig, fortsatt er sikkert under godkjente forhold for målartene, forbrukerne, brukerne
og miljøet.
— Det skal fastslås at tilbakeholdelsestiden er i samsvar med MRL.

2.10.2003

2.10.2003
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DEL II
MIKROORGANISMER OG ENZYMER(1)

(1)

Se kommisjonsdirektiv 94/40/EF (EFT L 208 av 11.8.1994, s. 15), endret ved direktiv 95/11/EF.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2013/2001
av 12. oktober 2001
om midlertidig godkjenning av ny bruk for et tilsetningsstoff og permanent godkjenning av
et tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

på husdyrproduksjonen. Denne nødsituasjonen vedvarer,
særlig i Norge. Det stoff som er oppført i vedlegg II
til denne forordning, kan benyttes til å dekontaminere
forurenset fôrvare. Vedkommende myndigheter i Norge
støtter derfor en dokumentasjon som sikter mot at
godkjenningsperioden for stoffet skal forlenges.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/46/EF(2), særlig
artikkel 3, og

7)

Tilsetningsstoffet er utelukkende beregnet på bruk i et
begrenset tidsrom i forurensede områder. Under normale
forhold er det ikke behov for dette tilsetningsstoffet, men
det bør være tilgjengelig om lignende ulykker skulle
oppstå i Fellesskapet i framtiden.

8)

Ettersom det ikke er påvist skadevirkninger ved bruk
på nasjonalt plan i medlemsstatene, og heller ikke siden
midlertidig godkjenning ble gitt på fellesskapsplan i
1996, er alle vilkår i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF
oppfylt. Tilsetningsstoffet oppført i vedlegg II, som
tilhører gruppen av radionuklidbindere, kan derfor
godkjennes på permanent basis.

9)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for fôrvarer —

ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til direktiv 70/524/EØF kan nye bruksområder
for tilsetningsstoffer godkjennes etter søknad fremmet i
samsvar med artikkel 4 i direktivet.

2)

I henhold til artikkel 9e nr. 1 i direktiv 70/524/EØF
kan nye bruksområder for tilsetningsstoffer godkjennes
midlertidig dersom vilkårene i artikkel 3a bokstav b)-e)
er oppfylt, og det på bakgrunn av foreliggende resultater
er grunn til å anta at stoffet har en av de virkninger som
er nevnt i artikkel 2 bokstav a) når det benyttes i fôrvarer.
Midlertidig godkjenning for tilsetningsstoffer nevnt i del
II i vedlegg C til direktiv 70/526/EØF kan gis for høyst
fire år.

3)

4)

Vurderingen av den framlagte dokumentasjonen viser at
det nye bruksområdet for enzympreparatet beskrevet i
vedlegg I oppfyller disse vilkår og derfor kan godkjennes
midlertidig for et tidsrom av fire år.
Vurderingen av dokumentasjonen om enzymene viser
at det må treffes visse forholdsregler for å unngå at
arbeidstakerne eksponeres for disse tilsetningsstoffene.
Et slikt vern bør sikres ved anvendelse av Fellesskapets
regelverk om arbeidstakernes sikkerhet og helse på
arbeidsplassen.

5)

Vitenskapskomiteen for fôrvarer har avgitt en positiv
uttalelse med hensyn til enzympreparatets uskadelighet.

6)

Tsjernobylulykken førte til nedfall av radioaktivt
cesium som forurenset fôrvarer i visse områder i NordEuropa. På grunn av den lange halveringstiden for
radioaktivt cesium har nedfallet fremdeles innvirkning

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 272 av 13.10.2001, s. 24,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av
31.10.2002, s. 1.
(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EFT L 234 av 1.9.2001, s. 55.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Det preparat som tilhører gruppen «enzymer», og som er
oppført i vedlegg I til denne forordning, godkjennes som
tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i
vedlegg I.
Artikkel 2
Det tilsetningsstoff som tilhører gruppen «radionuklidbindere»,
og som er oppført i vedlegg II til denne forordning, godkjennes
som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i
vedlegg II.
Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Den får anvendelse fra 14. oktober 2001.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 12. oktober 2001.
For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen

(1)
(2)
(3)
(4)

Endo-1,4-betaxylanase
EC 3.2.1.8

Alfa-amylase
EC 3.2.1.1

Endo-1,4-betaglukanase
EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-betaglukanase
EC 3.2.1.6

Tilsetningsstoff

Endo-1,4-beta-xylanase:
210 000 U/g(4)

Alfa-amylase: 400 U/g(3)

Endo-1,4-beta-glukanase:
120 000 U/g(2)

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
10 000 U/g(1)

Preparat av endo-1,3 (4)-betaglukanase framstilt av Aspergillus
aculeatus (CBS 589.94), endo1,4-beta-glukanase framstilt av
Trichoderma
longibrachiatum
(CBS 592.94), alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) og endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma
viride (NIBH FERM BP 4842)
med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Oppfôringskalkun

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høyeste
alder

Høyeste innhold

Endo-1,4-betaxylanase:
10 500 U

Alfa-mylase:
20 U

Endo-1,4-betaglukanase:
6 000 U

Endo1,3(4)-betaglukanase:
500 U

—

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste
innhold

1 U er den mengden enzym som frigjør 0,0056 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 7,5 og 30 °C.
1 U er den mengden enzym som frigjør 0,0056 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra karboksymetylcellulose per minutt ved pH 4,8 og 50 °C.
1 U er den mengden enzym som hydrolyserer 1 mikromol glykosidbindinger fra vannuløselig kryssbundet stivelsespolymer per minutt ved pH 7,5 og 37 °C.
1 U er den mengden enzym som frigjør 0,0067 mikromol sukker med reduserende virkning (xyloseekvivalenter) fra bjørkexylan per minutt ved pH 5,3 og 50 °C.

54

Nr. (eller
EF-nr.)

VEDLEGG I

3. Til bruk i fôrblandinger med høyt
innhold av andre polysakkarider enn
stivelse (hovedsakelig betaglukaner og
arabinoxylaner), f.eks. som inneholder
over 30 % hvete.

endo-1,4 beta-xylanase:
10 500-31 500 U

alfa-amylase: 20-60 U

endo-1,4-beta-glukanase::
6000-18 000 U

endo-1,3(4)-beta-glukanase:
500-1 500 U

2. Anbefalt dose per kg fullfôr:

1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet.

Andre bestemmelser

13.10.2005

Godkjenningsperiodens utløp
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Tilsetningsstoff

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

1.1

Jern(III)ammoniumheksacyanoferrat(II)

NH4Fe(III)[Fe(II)(CN)6)]

1. Bindemidler for radioaktivt cesium (137Cs og 134Cs)

Radionuklidbindere

Nr. (eller
EF-nr.)

—

—

—

—

Kalver
inntil
begynnelsen av
drøvtyggingen

Lam
inntil
begynnelsen av drøvtyggingen

Kje
inntil
begynnelsen av drøvtyggingen

Høyeste
alder

Drøvtyggere
(tamme og
viltlevende)

Dyreart eller
dyregruppe

VEDLEGG II
Høyeste
innhold

50

50

50

50

500

500

500

500

Mg per kg fullfôr

Laveste
innhold

Ingen
tidsbegrensning

Ingen
tidsbegrensning

Ingen
tidsbegrensning

Ingen
tidsbegrensning

Godkjenningsperiodens utløp
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«Mengden av jern(III)ammonium- heksacyanoferrat(II) i dagsrasjonen skal være mellom 10 og
150 mg per 10 kg kroppsvekt.»

«Kun til bruk i begrensede geografiske områder
ved radionuklidkontaminering. »

I bruksanvisningen angis:

«Mengden av jern(III)ammonium-heksacyanoferrat(II) i dagsrasjonen skal være mellom 10 og
150 mg per 10 kg kroppsvekt.»

«Kun til bruk i begrensede geografiske områder
ved radionuklidkontaminering. »

I bruksanvisningen angis:

«Mengden av jern(III)ammonium- heksacyanoferrat(II) i dagsrasjonen skal være mellom 10 og
150 mg per 10 kg kroppsvekt.»

«Kun til bruk i begrensede geografiske områder
ved radionuklidkontaminering.»

I bruksanvisningen angis:

«Mengden av jern(III)ammonium- heksacyanoferrat(II) i dagsrasjonen skal være mellom 10 og
150 mg per 10 kg kroppsvekt.»

«Kun til bruk i begrensede geografiske områder
ved radionuklidkontaminering.»

I bruksanvisningen angis:

Andre bestemmelser

2.10.2003
Nr. 49/35

Nr. (eller
EF-nr.)

Tilsetningsstoff

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Høyeste
alder

—

Dyreart eller
dyregruppe

Svin
(tamme og
viltlevende)

Høyeste
innhold

50

500

Mg per kg fullfôr

Laveste
innhold

«Mengden
av
jern(III)ammoniumheksacyanoferrat(II) i dagsrasjonen skal være
mellom 10 og 150 mg per 10 kg kroppsvekt.»

«Kun til bruk i begrensede geografiske områder
ved radionuklidkontaminering.»

I bruksanvisningen angis:

Andre bestemmelser

Ingen
tidsbegrensning

Godkjenningsperiodens utløp
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2200/2001

Nr. 49/37

2003/EØS/49/04

av 17. oktober 2001
om midlertidige godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

5)

Dessuten blir godkjenninger for bruk av antibiotika som
tilsetningsstoff i fôrvarer for øyeblikket gjennomgått på
nytt på bakgrunn av en utbredt bekymring for den mulige
virkningen bruk av antibiotika som tilsetningsstoff i
fôrvarer har på effekten av antibiotika ved terapeutisk
bruk på mennesker, noe som er kommet til uttrykk
ved at Kongeriket Sverige på bakgrunn av artikkel 11 i
direktivet har forbudt bruk av alle former for antibiotika
som tilsetningsstoff i fôrvarer på sitt territorium, og på
bakgrunn av uttalelser av 28. mai 1999 og 10. og 11. mai
2001 fra Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål
om antimikrobiell resistens.

6)

Forlengelsen av godkjenningsperioden for de midlertidige
godkjenningene må anses som et rent administrativt tiltak
som ikke innebærer noen ny vurdering av de aktuelle
tilsetningsstoffene.

7)

For å kunne legge fram et komplett dokument som
er lett å lese, bør alle midlertidige godkjenninger for
tilsetningsstoffer i fôrvarer med en varighet på inntil fire
eller fem år, presenteres samlet i denne forordning.

8)

Denne kommisjonsforordning erstatter kommisjonsforordning (EF) nr. 2697/2000 av 27. november
2000 om midlertidige godkjenninger av tilsetningsstoffer
i fôrvarer(3). Forordning (EF) nr. 2697/2000 må derfor
oppheves.

9)

De midlertidige godkjenningene for de fleste
tilsetningsstoffer utløper 30. september 2001. Derfor bør
denne forordning få anvendelse fra 1. oktober 2001.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/46/EF(2), særlig
artikkel 3, 9e og 9i, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til artikkel 9e nr. 1 og artikkel 9i nr. 1 i direktivet
kan en midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff
eller en ny bruk gis for et bestemt tidsrom.

2)

Artikkel 4 i direktivet fastsetter framgangsmåten for en
slik godkjenning.

3)

De nåværende midlertidige godkjenningene av mange
tilsetningsstoffer utløper 30. september 2001, og de
bør forlenges i så lang tid som det er tillatt i henhold
til direktiv 70/524/EØF, som er til den fjerde årsdagen
for den opprinnelige midlertidige godkjenningen når det
gjelder stoffer som er midlertidig godkjent i henhold til
artikkel 9e nr. 1 i direktiv 70/524/EØF, og til den femte
årsdagen når det gjelder stoffer oppført i vedlegg II til
direktiv 70/524/EØF før 1. april 1998.

4)

Midlertidige godkjenninger etter denne forordning gis
for et bestemt tidsrom uten at dette får innvirkning på
muligheten for at de når som helst kan trekkes tilbake i
samsvar med artikkel 9m og 11 i direktivet.

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for fôrvarer —

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 299 av 15.11.2001, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av
31.10.2002, s. 1.
(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EFT L 234 av 1.9.2001, s. 55.

(3)

EFT L 319 av 16.12.2000, s. 1.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Tilsetningsstoffene nevnt i vedlegget til denne forordning,
godkjennes midlertidig i samsvar med rådsdirektiv
70/524/EØF på de vilkår som er fastsatt i vedlegget.

2.10.2003

Forordning (EF) nr. 2697/2000 oppheves.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Den får anvendelse fra 1. oktober 2001.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 17. oktober 2001.
For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen

Soyaolje eller mineralolje: 5-30 g/kg

(Maxus G100, Maxus 100)

Kalkuner

—

Høyeste alder

Høyeste
innhold

5

10

mg aktivt stoff per
kg fullfôr

Laveste
innhold

—

Andre bestemmelser

14.12.2002(a)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Andre enkeltavilamyciner: ≤ 6 %

Avilamycin A + B: ≥ 70 %

Avilamycin B: ≤ 18 %

Avilamycin A: ≥ 60 %

Forholdsmessig sammensetning:

Blanding av oligosakkarider av ortosomycingruppen framstilt av Streptomyces
viridochromogenes (NRRL 2860), granulat

CAS-nummer for avilamycin A: 69787-797, CAS-nummer for avilamycin B: 7324030-9

Avilamycin,
C57-62H82-90Cll-2O31-32,

Aktivt stoff:

Soyabønneskall q.s. 1 kg

Avilamycin: 100 g aktivt stoff/kg

Soyabønneskall q.s. 1 kg

Soyaolje eller mineralolje: 5-30 g/kg

Avilamycin: 200 g aktivt stoff/kg

Tilsetningsstoffets sammensetning:

Dyreart eller
dyregruppe

Antibiotika

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse

Avilamycin 100 g/kg

Eli
Lilly
and Avilamycin 200 g/kg
Company Ltd
(Maxus G200, Maxus 200)

33

Tilsetningsstoff
(handelsbetegnelse)

Navn på og
registreringsnummer
for den som er
ansvarlig for
markedsføringen av
tilsetningsstoffet

Registreringsnummer
for tilsetningsstoffet

Liste over tilsetningsstoffer som er knyttet til en ansvarlig for markedsføringen, og som er midlertidig godkjent i høyst fire eller fem år når det gjelder tilsetningsstoffer som
ble midlertidig godkjent før 1. april 1998

VEDLEGG

2.10.2003
Nr. 49/39

Janssen
Animal Diclazuril 0,5 g/100 g
Health BVBA
(Clinacox 0,5 % Premix)

27

Dyreart eller
dyregruppe
Høyeste alder

Soyamel: 39,7 g/100 g

(Clinacox 0,2 % Premix)
Polyvidon K 30: 0,08 g/100 g

Diclazuril: 0,2 g/100 g

Natriumhydroksid: 0,0538 g/100 g

Polyvidon K 30: 0,2 g/100 g

Soyamel: 99,25 g/100 g

Diclazuril: 0,5 g/100 g

Tilsetningsstoffets sammensetning:

< 40 g 17-epi-20-desoksi-salinomycin/kg
salinomycinnatrium

< 42 mg elaiofylin/kg salinomycinnatrium

Beslektede urenheter:

Natriumsalt av monokarboksylsyrepolyeter
framstilt ved gjæring av Streptomyces albus
(DSM 12217)

CAS-nummer: 53003-10-4

C42H69O11Na,

Salinomycinnatrium,

Aktivt stoff:

Kalsiumkarbonat 350-700 g/kg

Silisiumdioksid 10-100 g/kg

Salinomycinnatrium ≥ 120 g/kg

Tilsetningsstoffets sammensetning:

Livkyllinger

Livkyllinger

16 uker

12 uker

Koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse

Diclazuril 0,2 g/100 g

(Sacox 120 mikrogranulat)

Salinomycinnatrium
120 g/kg

Intervet
International bv

26

Tilsetningsstoff
(handelsbetegnelse)

Navn på og
registreringsnummer
for den som er
ansvarlig for
markedsføringen av
tilsetningsstoffet

Registreringsnummer
for tilsetningsstoffet

Høyeste
innhold

1

30

1

50

mg aktivt stoff per
kg fullfôr

Laveste
innhold

dyr

av

heste-

—

«Denne fôrvaren inneholder
et tilsetningsstoff av ionoforgruppen som det kan være
utilrådelig å bruke samtidig
med visse legemidler (f.eks.
tiamulin).»

«Farlig for
familien.»

I bruksanvisningen angis:

Andre bestemmelser

14.12.2002(a)

13.10.2001(b)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/40
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Navn på og
registreringsnummer
for den som er
ansvarlig for
markedsføringen av
tilsetningsstoffet

Alpharma AS

Registreringsnummer
for tilsetningsstoffet

28

(Cygro 1 %)

Alfa-maduramicinammonium 1 g/100 g

Tilsetningsstoff
(handelsbetegnelse)

Kalkuner

Dyreart eller
dyregruppe

16 uker

Høyeste alder

5

5

mg aktivt stoff per
kg fullfôr

Høyeste
innhold

dyr

av

heste«Denne fôrvaren inneholder
et tilsetningsstoff av ionoforgruppen som det kan være
utilrådelig å bruke samtidig
med visse legemidler (f.eks.
tiamulin).»

«Farlig for
familien.»

I bruksanvisningen angis:

Bruk de siste fem døgn før
slakting er forbudt

Andre bestemmelser

13.10.2001(b)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ammoniumsalt av monokarboksylsyrepol
yeter framstilt av Actinomadura yumaensis
(ATCC 31585) (NRRL 12515)

CAS-nummer: 84878-61-5

C47H83O17N,

Alfa-maduramicin-ammonium,

Aktivt stoff:

Maisgrits q.s. 100 g

Benzylalkohol: 5 g/100 g

Alfa-maduramicin-ammonium: 1 g/100 g

Tilsetningsstoffets sammensetning:

Urenheter i alt: ≤ 1,5 %

Andre beslektede urenheter (R066891,
R066896, R068610, R070156, R068584,
R070016): ≤ 0,5 % per urenhet

Nedbrytingsprodukt (R064318): ≤ 0,2 %

Beslektede urenheter:

CAS-nummer: 101831-37-2

(±)-4-klorofenyl[2,6-dikloro-4-(2,3,4,5tetrahydro-3,5-diokso-1,2,4-triazin-2yl)fenyl]acetonitril

C17H9Cl3N4O2,

Diclazuril,

Aktivt stoff:

Hveteavfallsmel: 60 g/100 g

Natriumhydroksid: 0,0215 g/100 g

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse

Laveste
innhold

2.10.2003
Nr. 49/41

Navn på og
registreringsnummer
for den som er
ansvarlig for
markedsføringen av
tilsetningsstoffet

Norsk Hydro Ltd

Registreringsnummer
for tilsetningsstoffet

1

(FormiTM LHS)

Kaliumdiformiat

Tilsetningsstoff
(handelsbetegnelse)

Kaliumdiformiat, fast form: 98 g/100 g

Tilsetningsstoffets sammensetning:

CAS-nummer: 20642-05-1

Kaliumdiformiat, fast form, KH(COOH)2

Aktivt stoff:

Vann: 0,5 g/100 g

Silikat: 1,5 g/100 g

Dyreart eller
dyregruppe

Oppfôringssvin

Smågriser

Vekstfremmende stoffer

Beta-maduramicin-ammonium: < 10 %

Beslektede urenheter:

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

2 måneder

Høyeste alder

Høyeste
innhold

6 000

6 000
6 000

6 000

mg aktivt stoff per
kg fullfôr

Laveste
innhold

—

—

Andre bestemmelser

30.6.2005(s)

30.6.2005(s)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/42
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Tilsetningsstoff

Høyeste
alder

—

—

Ørret

—

Astaxantin-rik Phaffia Konsentrert biomasse av gjæren Laks
rhodozyma
(ATCC Phaffia rhodozyma (ATCC 74219),
drept og med et astaxantin-innhold
74219)
på minst 4,0 g per kg tilsetningsstoff
og med høyeste etoksikin-innhold på
2 000 mg/kg

Selskaps- og
prydfugler

12

C40H52O2

Kantaxantin

—

E 161g

Kanarifugler

Høyeste
innhold

—

—

—

—

100

100

—

—

mg/kg fullfôr

Laveste
innhold

Fargestoffer, herunder pigmenter

Dyreart eller
dyregruppe

Betakaroten

C40H56

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

E 160a

1. Karotenoider og xantofyller

Nr. (eller
EF-nr.)

Etoksikin-innholdet skal være deklarert

Blandingen av tilsetningsstoffet med kantaxantin er tillatt
dersom den totale mengden astaxantin og kantaxantin ikke er
større enn 100 mg/kg i fullfôret

Bruk tillatt bare fra seks måneders alder

Høyeste innhold uttrykt som astaxantin

Etoksikin-innholdet skal være deklarert

Blandingen av tilsetningsstoffet med kantaxantin er tillatt
dersom den totale mengden astaxantin og kantaxantin ikke er
større enn 100 mg/kg i fullfôret

Bruk tillatt bare fra seks måneders alder

Høyeste innhold uttrykt som astaxantin

—

—

Andre bestemmelser

Liste over andre tilsetningsstoffer som er midlertidig godkjent i høyst fire eller fem år når det gjelder tilsetningsstoffer som ble midlertidig godkjent før
1. april 1998

14.12.2003(c)

14.12.2003(c)

14.12.2003(c)

14.12.2003(c)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/43

Tilsetningsstoff

Klorofyll-kobberkompleks

E 141

E4

Kobber-Cu

Tilsetningsstoff

Cu(C6H13N2O2)2.SO4

Kjemisk betegnelse

—

—

Smågnagere

Sporstoffer

−

150

150

inntil 16 uker: 175 (i alt)

inntil 16 uker: 175 (i alt)

Godkjenning
gyldig til

30.9.2004(p)

30.9.2004(p)

30.9.2004(p)

30.9.2004(p)

30.9.2004(p)

30.9.2004(p)

30.9.2004(p)

30.9.2004(p)

Godkjenning
gyldig til

Høyst 50 mg/kg kobber i fullfôret kan stamme fra 31.3.2004(d)
kobberlysinsulfat

Andre bestemmelser

—

—

—

—

—

—

—

—

Andre bestemmelser

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

−

i medlemsstater der den gjennomsnittlige populasjonstetthet for svin er lavere enn 175 svin per 100 ha
nyttbart landbruksareal:

−

i medlemsstater der den gjennomsnittlige populasjonstetthet for svin er lik eller høyere enn 175 svin per
100 ha nyttbart landbruksareal:

Oppfôringssvin:
−

—

—

150

150

150

150

150

150

Høyeste innhold av grunnstoffet i fullfôret, angitt i mg/kg

—

Kornspisende
prydfugler

—

—

—

—

—

—

—

—

Smågnagere

Høyeste
innhold

mg/kg fullfôr

Laveste
innhold

—

—

—

Smågnagere
Kornspisende
prydfugler

—

Høyeste
alder

Kornspisende
prydfugler

Dyreart eller
dyregruppe

Kalsiumsalt av m-hydroksi-tetra-etyl- Kornspisende
diaminotrifenylkarbinol anhydrid di- prydfugler
sulfonsyre
Smågnagere

C16H10N2O7S2Na2

C16H9N4O9S2Na3

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Kobberlysinsulfat

Patent blue V

E 131

Grunnstoff

Sunset Yellow FCF

E 110

Nr. (eller
EF-nr.)

Tartrazin

E 102

2. Andre fargestoffer

Nr. (eller
EF-nr.)

NORSK utgave
Nr. 49/44
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3

Nr. (eller
EF-nr.)

Nr. (eller
EF-nr.)
Kjemisk betegnelse

fra 17. uke til 6 måneder: 100 (i alt)
over 6 måneder til slakting: 35 (i alt)

−
−

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

mg/kg fullfôr

Laveste
innhold

Fjørfe

—

—

—

—

—

—

20 000

20 000

20 000

Alle fôrvarer

Alle fôrvarer

Alle fôrvarer

Andre dyrearter eller dyregrupper, unntatt kalver inntil
begynnelsen av drøvtyggingen, samt sauer: 35 (i alt)

Andre bestemmelser

Høyst 25 mg/kg kobber i fullfôret kan stamme fra
kobberlysinsulfat

Andre bestemmelser

21.4.2004(e)

21.4.2004(e)

21.4.2004(e)

Godkjenning
gyldig til

31.3.2004(d)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Høyeste blyinnhold: 80 mg/kg

fra 17. uke til slakting: 35 (i alt)

i medlemsstater der den gjennomsnittlige populasjonstetthet for svin er lavere enn 175 svin per 100 ha
nyttbart landbruksareal:

−

i medlemsstater der den gjennomsnittlige populasjonstetthet for svin er lik eller høyere enn 175 svin per
100 ha nyttbart landbruksareal:

Avlssvin: 35 (i alt)

−

−

Oppfôringssvin:

Høyeste innhold av grunnstoffet i fullfôret, angitt i mg/kg

Bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Tilsetningsstoff

Klinoptilolitt
av Hydratisert kalsiumaluminiumsilikat av Svin
vulkansk opprinnelse
vulkansk opprinnelse som inneholder
minst 85 % klinoptilolitt og høyst 15 %
feltspat, glimmer og leire, fri for fibrer Kaniner
og kvarts

Tilsetningsstoff

Grunnstoff

2.10.2003
Nr. 49/45

1

Nr. (eller
EF-nr.)

4

Nr. (eller
EF-nr.)

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller
dyregruppe

EC 3.1.3.8

3-fytase

Tilsetningsstoff

—

Enzymer

Høyeste
alder

—

Laks

Dyreart eller
dyregruppe

—

Storfe

—

—

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Høyeste
innhold

125 FTU

—

Anbefalt dose per kg fullfôr: 200-800 FTU

Til bruk i fôrblandinger som minst inneholder
0,3 % fytater, dvs. 20 % hvete

2.

3.

Godkjenning
gyldig til

26.9.2004(n)

26.9.2004(n)

26.9.2004(n)

26.9.2004(n)

26.9.2004(n)

Godkjenning
gyldig til

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 14.12.2003(c)
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

Andre bestemmelser

1.

Alle fôrvarer

Alle fôrvarer

Alle fôrvarer

Alle fôrvarer

Alle fôrvarer

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

—

—

—

—

—

Høyeste
innhold

mg/kg fullfôr

Laveste
innhold

—

Høyeste
alder

Oppfôringskalkuner

Preparat av 3-fytase framstilt av Kalkuner
Aspergillus niger (CBS 114.94)
med en fytaseaktivitet på minst
5 000 FTU(2)/g for faste og
flytende preparater

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Høyeste dioksininnhold(1)

Klinoptilolitt
av Hydratisert kalsiumaluminiumsilikat Oppfôringssvin
sedimentær opprinnelse av sedimentær opprinnelse som
inneholder minst 80 % klinoptilolitt og
høyst 20 % leiremineraler, fri for fibrer Oppfôringsog kvarts
kyllinger

Tilsetningsstoff

NORSK utgave
Nr. 49/46
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

2

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.1.3.8

3-fytase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
innhold

—

—

Oppfôringssvin

Oppfôringskyllinger

200 FYT

1 000 FYT

Anbefalt dose per kg fullfôr: 500 FYT
Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
fytater, dvs. som inneholder mer enn 40 %
korn (mais, bygg, havre, hvete, rug, rughvete),
oljefrø og belgvekster

2.
3.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
fytater, dvs. som inneholder mer enn 40 %
korn (mais, bygg, havre, hvete, rug, rughvete),
oljefrø og belgvekster

3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premik-sen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Anbefalt dose per kg fullfôr: 500 FYT

2.

1.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premik-sen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
fytater, dvs. som inneholder mer enn 40 %
korn (mais, bygg, havre, hvete, rug, rughvete),
oljefrø og belgvekster

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premik-sen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

3.

1.

Flytende form: 5 000 FYT/g

1 000 FYT

1 000 FYT

Andre bestemmelser

Anbefalt dose per kg fullfôr: 500 FYT

400 FYT

250 FYT

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

2.

4 måneder

Høyeste
alder

Overtrukket form: 2 500 FYT(3)/g

Preparat av 3-fytase framstilt av Smågriser
Aspergillus oryzae (DSM 10289)
med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/47

4

3

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)betaglukanase

EC 3.2.1.22

Alfa-galaktosidase

Tilsetningsstoff

Verpehøner

Dyreart eller
dyregruppe

4 måneder

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

25 FBG

300 GALU

500 FYT

40 FBG

1 000 GALU

1 000 FYT

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
50 % mais eller bygg

Anbefalt dose per kg fullfôr: 25 FBG

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premik-sen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
oligosakkarider, dvs. som inneholder mer enn
25 % soyamel, bomullsfrøkaker og erter

Anbefalt dose per kg fullfôr: 450 GALU

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
fytater, dvs. som inneholder mer enn 40 %
korn (mais, bygg, havre, hvete, rug, rughvete),
oljefrø og belgvekster

3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premik-sen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Anbefalt dose per kg fullfôr: 750 FYT

2.

1.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premik-sen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

30.6.2004(g)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Flytende form: 120 FBG/ml

Overtrukket form: 50 FBG(5)/g

Preparat av endo-1,3(4)-betaglu- Smågriser
kanase framstilt av Aspergillus
aculeatus (CBS 589.94) med en
aktivitet på minst:

Flytende form: 1 000 GALU(4)/g

Preparat av alfa-galaktosidase Oppfôringsframstilt av Aspergillus oryzae kyllinger
(DSM 10286) med en aktivitet
på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

NORSK utgave
Nr. 49/48
2.10.2003

Endo-1,4-betaxylanase

5

EC 3.2.1.8

Tilsetningsstoff

Nr. (eller
EF-nr.)

Oppfôringskyllinger

Dyreart eller
dyregruppe

Flytende form: 650 FXU/ml

Overtrukket form: 1 000 FXU(6)/g

Oppfôringskalkuner

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsframstilt av Aspergillus oryzae kyllinger
(DSM 10287) med en aktivitet
på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

225 FXU

80 FXU

10 FBG

600 FXU

200 FXU

100 FBG

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet
Anbefalt dose per kg fullfôr: 225-600 FXU
Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
50 % hvete

2.
3.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
50 % hvete

1.

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr: 150 FXU

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
60 % mais

3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Anbefalt dose per kg fullfôr: 20 FBG

2.

1.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premik-sen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

1.4.2004(l)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/49

Endo-1,4-betaxylanase

6

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Smågriser

Dyreart eller
dyregruppe

50 FBG/ml

550 FXU/ml

Flytende form:

75 FBG/g

800 FXU/g

I form av mikrogranulat:

75 FBG( )/g

5

800 FXU(7)/g

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsog
endo-1,4-betaglukanase kyllinger
EC 3.2.1.8
framstilt av Humicola insolens
Endo-1,4-betaglukanase (DSM 10442) med en aktivitet
på minst:
EC 3.2.1.4
Overtrukket form:

Tilsetningsstoff

Nr. (eller
EF-nr.)

—

4 måneder

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

1 000 FXU
94 FBG

19 FBG

—

200 FXU

200 FXU

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 30 % bygg og/eller havre,
hvete

38 FBG

400 FXU

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
50 % hvete

3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Anbefalt dose per kg fullfôr: 200 FXU

2.

1.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/50
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

Nr. (eller
EF-nr.)

Tilsetningsstoff

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Oppfôringssvin

Smågriser

Dyreart eller
dyregruppe

—

4 måneder

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

800 FXU
75 FBG

19 FBG

94 FBG

22 FBG

200 FXU

1 000 FXU

240 FXU

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 30 % bygg og/eller havre,
hvete

38 FBG

400 FXU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 30 % bygg og/eller havre,
hvete

38 FBG

1.

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.
400 FXU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

30.6.2004(h)

30.6.2004(f)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/51

Endo-1,4-betaxylanase

7

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller
dyregruppe

EC 3.2.1.4

15 000 BGU/g

36 000 FXU/g

Flytende form:

15 000 BGU(9)/g

36 000 FXU(8)/g

Overtrukket form:

Smågriser

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsog endo-1,4-betaglukanase frams- kyllinger
EC 3.2.1.8
tilt av Aspergillus niger (CBS
Endo-1,4-betaglukanase 600.94) med en aktivitet på minst:

Tilsetningsstoff

Nr. (eller
EF-nr.)

4 måneder

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

—
—

6 000 FXU
2 500 BGU

5 000 BGU

1 500 BGU

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 30 % hvete og 30 % bygg

2 500 BGU

6 000 FXU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 35 % bygg og 20 % hvete

1 500-2 500 BGU

3 600-6 000 FXU

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

1.

3.

2.

12 000 FXU 1.

3 600 FXU

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

1.4.2004(l)

1.4.2004(l)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/52
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

Nr. (eller
EF-nr.)

Tilsetningsstoff

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

Verpehøner

Høyeste
alder

Oppfôringskalkuner

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
innhold

5 000 BGU

—
—

2 500 BGU

12 000 FXU
5 000 BGU

Anbefalt dose per kg fullfôr:
2.

3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet
1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 20 % hvete, 10 % bygg og
20 % solsikke

5 000 BGU

12 000 FXU

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 40 % hvete

2 500-5 000 BGU

6 000-12 000 FXU

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

3.

2.

12 000 FXU 1.

6 000 FXU

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

1.4.2004(l)

1.4.2004(l)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/53

Nr. (eller
EF-nr.)

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

15 000 BGU(9)/g

36 000 FXU(8)/g

Fast form:

Smågriser

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsog
endo-1,4-betaglukanase kyllinger
framstilt av Aspergillus niger
(CBS 600.94) med en aktivitet
på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

4 måneder

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

—
—

6 000 FXU
2 500 BGU

5 000 BGU

1 500 BGU

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 30 % hvete og 30 % bygg

2 500 BGU

6 000 FXU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 35 % bygg og 20 % hvete

1 500-2 500 BGU

3 600-6 000 FXU

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

1.

3.

2.

12 000 FXU 1.

3 600 FXU

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

30.9.2004(p)

30.9.2004(p)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/54
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

Nr. (eller
EF-nr.)

Tilsetningsstoff

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

Verpehøner

Høyeste
alder

Oppfôringskalkuner

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
innhold

—
—

5 000 BGU

5 000 BGU

2 500 BGU

12 000 FXU

12 000 FXU

6 000 FXU

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 20 % hvete, 10 % bygg og
20 % solsikke

5 000 BGU

12 000 FXU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 40 % hvete

2 500-5 000 BGU

1.

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.
6 000-12 000 FXU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

30.9.2004(p)

30.9.2004(p)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/55

8

Nr. (eller
EF-nr.)

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller
dyregruppe

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

8 000 FXU/g

20 000 BGU/g

Flytende form:

4 000 FXU(8)/g

10 000 BGU(9)/g

Overtrukket form:

Smågriser

Endo-1,4-betaglukanase Preparat av endo-1,4-betaglukanase Oppfôringsog endo-1,4-betaxylanase framstilt kyllinger
av Aspergillus niger (CBS 600.94)
EC 3.2.1.4
med en aktivitet på minst:

Tilsetningsstoff

4 måneder

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

5 000 BGU
2 000 FXU

3 000 BGU
1 200 FXU

4 000 FXU

1 200 FXU

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 30 % bygg

1 200-2 000 FXU

3 000-5 000 BGU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 60 % bygg

1 200-4 000 FXU

3 000-10 000 BGU

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

1.

3.

2.

10 000 BGU 1.

3 000 BGU

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

1.4.2004(l)

1.4.2004(l)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/56
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

Nr. (eller
EF-nr.)

Tilsetningsstoff

8 000 FXU(8)/g

20 000 BGU(9)/g

Fast form:

—

Preparat av endo-1,4-betaglukanase Oppfôringsog endo-1,4-betaxylanase framstilt kyllinger
av Aspergillus niger (CBS 600.94)
med en aktivitet på minst:

Høyeste
alder

—

Dyreart eller
dyregruppe

Verpehøner

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Høyeste
innhold

3.

2.

4 000 FXU

1 200 FXU

3.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 60 % bygg

1 200-4 000 FXU

3 000-10 000 BGU

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 60 % bygg

2 000 FXU

5 000 BGU

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

10 000 BGU 1.

—

2 000 FXU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

1.

3 000 BGU

—

5 000 BGU

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

30.9.2004(p)

1.4.2004(l)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/57

Nr. (eller
EF-nr.)

Tilsetningsstoff

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

4 måneder

—

Verpehøner

Høyeste
alder

Smågriser

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
innhold

—
—

2 000 FXU

2 000 FXU

1 200 FXU

5 000 BGU

5 000 BGU

3 000 BGU

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 60 % bygg

2 000 FXU

5 000 BGU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 30 % bygg

1 200-2 000 FXU

1.

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.
3 000-5 000 BGU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

30.9.2004(p)

30.9.2004(p)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/58
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

Endo-1,4-betaxylanase
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EC 3.2.1.8

Tilsetningsstoff

Nr. (eller
EF-nr.)

Dyreart eller
dyregruppe

Flytende form: 14 000 EXU/ml

Fast form: 28 000 EXU(10)/g

Verpehøner

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsframstilt av Aspergillus niger kyllinger
(CBS 270.95) med en aktivitet
på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

2 400 EXU

1 400 EXU

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
30 % hvete og 30 % rug

2 400-7 400 EXU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
50 % hvete

Anbefalt dose per kg fullfôr: 1 400 EXU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

3.

2.

1.

Andre bestemmelser

1.4.2004(l)

30.6.2004(f)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/59

10

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.1

Alfa-amylase

Tilsetningsstoff

Oppfôringskalkuner

Dyreart eller
dyregruppe

Flytende form: 20 000 RAU/ml

Fast form: 45 000 RAU(11)/g

Oppfôringssvin

Preparat av alfa-amylase framstilt Smågriser
av Bacillus amyloliquefaciens
(CBS 360.94) med en aktivitet
på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

4 måneder

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

1 800 RAU

1 800 RAU

2 400 EXU

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

Anbefalt dose per kg fullfôr: 1 800 RAU
Utelukkende til bruk i fôrblandinger beregnet på
flytende fôring, og som inneholder fôrmateriale
med mye stivelse (dvs. mer enn 35 % hvete)

2.
3.

Utelukkende til bruk i fôrblandinger beregnet på
flytende fôring, og som inneholder fôrmateriale
med mye stivelse (dvs. mer enn 35 % hvete)

3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Anbefalt dose per kg fullfôr: 1 800 RAU

2.

1.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
30 % hvete og 30 % rug

1.

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.
2 400-5 600 EXU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

30.6.2004 (f)

30.6.2004(f)

1.4.2004(l)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/60
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003
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Nr. (eller
EF-nr.)

Endo-1,4-betaglukanase:

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.8

26 000 U(14)/ml

Endo-1,4-betaxylanase:

18 000 U(13)/ml

Endo-1,3(4)-betaglukanase:

8 000 U( )/ml

12

Flytende form:

EC 3.2.1.4

Endo-1,4-betaglukanase

EC 3.2.1.6

Purker

Dyreart eller
dyregruppe

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Preparat av endo-1,4-betagluka- Oppfôringsnase, endo-1,3(4)-betaglukanase kyllinger
og endo-1,4-betaxylanase framstilt
av Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 74252) med en aktivitet
på minst:

Tilsetningsstoff

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Endo-1,4-betaxylanase:1 300 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 900 U

Endo-1,4-betaglukanase: 400 U

1 800 RAU

—

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

Utelukkende til bruk i fôrblandinger beregnet på
flytende fôring, og som inneholder fôrmateriale
med mye stivelse (dvs. mer enn 35 % hvete)

3.

3.

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 30 % hvete eller bygg og
10 % rug

Endo-1,4-betaxylanase: 1 300-5 200 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 900-3 600 U

Endo-1,4-betaglukanase: 400-1 600 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Anbefalt dose per kg fullfôr: 1 800 RAU

2.

1.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/61

Nr. (eller
EF-nr.)

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Endo-1,4-betaxylanase: 1 300 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 900 U

Endo-1,4-betaglukanase: 400 U

Endo-1,4-betaxylanase: 1 300 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 900 U

Endo-1,4-betaglukanase: 400 U

—

—

—

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 40 % hvete

Endo-1,4-betaxylanase: 1 300-2 600 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 900-1 800 U

Endo-1,4-betaglukanase: 400-800 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 30 % hvete eller bygg og
10 % rug

Endo-1,4-betaxylanase: 1 300-5 200 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 900-3 600 U

Endo-1,4-betaglukanase: 400-1 600 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

31.5.2005(r)

31.5.2005(r)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

26 000 U(14)/ml eller g

Endo-1,4-betaxylanase:

18 000 U(13)/ml eller g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:

8 000 U( )/ml eller g

12

Endo-1,4-betaglukanase:

Flytende og granulert form:

Preparat av endo-1,4-betagluka- Oppfôringsnase, endo-1,3(4)-betaglukanase kalkuner
og endo-1,4-betaxylanase framstilt
av Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 74252) med en aktivitet
på minst:

26 000 U(14)/g

Endo-1,4-betaxylanase:

18 000 U(13)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:

8 000 U( )/g

12

Endo-1,4-betaglukanase:

Granulert form:

Preparat av endo-1,4-betagluka- Oppfôringsnase, endo-1,3(4)-betaglukanase kyllinger
og endo-1,4-betaxylanase framstilt
av Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 74252) med en aktivitet
på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

NORSK utgave
Nr. 49/62
2.10.2003

12

Nr. (eller
EF-nr.)

8 000 U(12)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-betaxylanase

26 000 U(14)/g

Endo-1,4-betaxylanase:

18 000 U(13)/g

Endo-1,4-betaglukanase:

EC 3.2.1.8

Dyreart eller
dyregruppe

Verpehøner

Preparat av endo-1,4-betagluka- Oppfôringsnase, endo-1,3(4)-betaglukanase kyllinger
og endo-1,4-betaxylanase framstilt
av Trichoderma viride (FERM BP4447) med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Endo-1,3(4)-betaglukanase

EC 3.2.1.4

Endo-1,4-betaglukanase

Tilsetningsstoff

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Endo-1,4-betaxylanase: 2 080 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 1 440 U

Endo-1,4-betaglukanase: 640 U

Endo-1,4-betaxylanase: 650 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 450 U

Endo-1,4-betaglukanase: 200 U

—

—

—

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 20 % hvete og 20 % bygg
og/eller 25 % rug

Endo-1,4-betaxylanase: 2 080-4 160 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 1 440-2 880 U

Endo-1,4-betaglukanase: 640-1 280 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 20 % hvete og 20 % bygg
og/eller 25 % rug

Endo-1,4-betaxylanase: 2 600-3 900 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 1 800-2 700 U

Endo-1,4-betaglukanase: 800-1 200 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

3.

2.

1.

Andre bestemmelser

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/63

13

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

2 750 EXU/ml

2 000 BGU/ml

Høyeste
innhold

130 EXU

100 BGU

Endo-1,4-betaxylanase: 2 600 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 1 800 U

Endo-1,4-betaglukanase: 800 U

—

—

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 30 % hvete og 30 % bygg
eller 20 % rug

130 EXU

100 BGU

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 20 % hvete og 20 % bygg

Endo-1,4-betaxylanase: 2 600-3 900 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 1 800-2 700 U

Endo-1,4-betaglukanase: 800-1 200 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Flytende form:

8 250 EXU/g

6 000 BGU/g

Granulert form:

11 000 EXU(16)/g

8 000 BGU(15)/g

Pulverform:

—

Preparat av endo-1,3(4)-betagluka- Oppfôringsnase og endo-1,4-betaxylanase kyllinger
framstilt av Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94) med en
aktivitet på minst:

Høyeste
alder

—

Dyreart eller
dyregruppe

Oppfôringskalkuner

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

NORSK utgave
Nr. 49/64
2.10.2003

Nr. (eller
EF-nr.)

Tilsetningsstoff

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

Oppfôringskalkuner

Høyeste
alder

Verpehøner

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
innhold

—
—

800 EXU

—

800 EXU

600 BGU

—

600 BGU

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 30 % hvete eller mer enn
30 % rug

800 EXU

600 BGU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 40 % hvete og mer enn
30 % bygg

800 EXU

1.

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.
600 BGU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

1.4.2004(l)

1.4.2004(l)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/65

15

14

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)betaglukanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Endo-1,3(4)betaglukanase:
325 U

Endo-1,4betaxylanase:
300 U

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
50 % bygg

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
325-650 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
50 % hvete

Endo-1,4-betaxylanase:
300-600 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

325 U/ml

Endo-1,3(4)-betaglukanase:

Flytende form:

650 U(18)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:

Fast form:

Preparat
av
endo-1,3(4)- Oppfôringsbetaglukanase
framstilt
av kyllinger
Trichoderma viride (CBS 517.94)
med en aktivitet på minst:

300 U/ml

Endo-1,4-betaxylanase:

Flytende form:

600 U(17)/g

Endo-1,4-betaxylanase:

Fast form:

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsframstilt av Aspergillus niger kyllinger
(CBS 520.94) med en aktivitet
på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

NORSK utgave
Nr. 49/66
2.10.2003

16

Nr. (eller
EF-nr.)

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller
dyregruppe

2 000 CU(19)/ml

Flytende form:

—

4 måneder

Smågriser

—

Høyeste
alder

Verpehøner

Endo-1,4-betaglukanase Preparat av endo-1,4-betaglukanase Oppfôringsframstilt
av
Trichoderma kyllinger
EC 3.2.1.4
longibrachiatum (IMI SD 142)
med en aktivitet på minst:

Tilsetningsstoff

Høyeste
innhold

250 CU

250 CU

250 CU

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

Anbefalt dose per kg fullfôr: 500-1 000 CU
Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % bygg

2.
3.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % bygg

3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Anbefalt dose per kg fullfôr: 500-1 000 CU

2.

1.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % bygg

Anbefalt dose per kg fullfôr: 500-1 000 CU

2.
3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/67

Nr. (eller
EF-nr.)

Tilsetningsstoff

Oppfôringssvin

Dyreart eller
dyregruppe

Fast form: 2 000 CU(19)/g

Verpehøner

Preparat av endo-1,4-betaglukanase Oppfôringsframstilt
av
Trichoderma kyllinger
longibrachiatum (IMI SD 142)
med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

250 CU

250 CU

250 CU

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet
Anbefalt dose per kg fullfôr: 500-1 000 CU
Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % bygg

2.
3.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % bygg

3.

1.

Anbefalt dose per kg fullfôr: 500-1 000 CU

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % bygg

3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Anbefalt dose per kg fullfôr: 500-1 000 CU

2.

1.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

17.7.2004(m)

17.7.2004(m)

30.6.2004(f)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/68
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

Endo-1,4-betaxylanase

17

EC 3.2.1.8

Tilsetningsstoff

Nr. (eller
EF-nr.)

Oppfôringssvin

Smågriser

Dyreart eller
dyregruppe

6 000 EPU(20)/ml

Flytende form:

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsframstilt av Trichoderma longi- kyllinger
brachiatum (IMI SD 135) med en
aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

4 måneder

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

750 EPU

250 CU

250 CU

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % hvete

Anbefalt dose per kg fullfôr: 1 500-3 000 EPU

2.
3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % bygg

3.

1.

Anbefalt dose per kg fullfôr: 500-1 000 CU

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % bygg

3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Anbefalt dose per kg fullfôr: 500-1 000 CU

2.

1.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

30.6.2004(f)

17.7.2004(m)

17.7.2004(m)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/69

Nr. (eller
EF-nr.)

Tilsetningsstoff

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

4 måneder

Smågriser

Oppfôringssvin

—

Høyeste
alder

Verpehøner

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
innhold

750 EPU

750 EPU

750 EPU

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet
Anbefalt dose per kg fullfôr: 1 500-3 000 EPU
Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % hvete

2.
3.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % hvete

3.

1.

Anbefalt dose per kg fullfôr: 1 500-3 000 EPU

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % hvete

3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Anbefalt dose per kg fullfôr: 1 500-3 000 EPU

2.

1.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/70
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

Nr. (eller
EF-nr.)

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

Fast form: 6 000 EPU(20)/g

—

4 måneder

Smågriser

—

Høyeste
alder

Verpehøner

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsframstilt
av
Trichoderma kyllinger
longibrachiatum (IMI SD 135)
med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Høyeste
innhold

750 EPU

750 EPU

750 EPU

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet
Anbefalt dose per kg fullfôr: 1 500-3 000 EPU
Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % hvete

2.
3.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % hvete

3.

1.

Anbefalt dose per kg fullfôr: 1 500-3 000 EPU

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % hvete

3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Anbefalt dose per kg fullfôr: 1 500-3 000 EPU

2.

1.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

17.7.2004(m)

17.7.2004(m)

17.7.2004(m)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/71

18

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

—

Oppfôringskalkuner

Høyeste
innhold

100 AGL

750 EPU

750 EPU

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % bygg og 20 % hvete

Anbefalt dose per kg fullfôr: 100 AGL

2.
3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen
angis
lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
35 % hvete

3.

1.

Anbefalt dose per kg fullfôr: 1 500-3 000 EPU

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % hvete

3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Anbefalt dose per kg fullfôr: 1 500-3 000 EPU

2.

1.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

30.6.2004(f)

17.7.2004(m)

17.7.2004(m)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

500 AGL/ml

Flytende form:

2 000 AGL(21)/g

Fast form:

—

—

Høyeste
alder

Oppfôringssvin

Dyreart eller
dyregruppe

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringsglukanase framstilt av Aspergillus kyllinger
niger (MUCL 39199) med en
aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

NORSK utgave
Nr. 49/72
2.10.2003
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20

19

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

—

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

25 AXC

100 AXC

25 AGL

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
50 % hvete

Anbefalt dose per kg fullfôr: 25-100 AXC

2.
3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % hvete eller rug

Anbefalt dose per kg fullfôr: 100 AXC

2.
3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
50 % bygg

Anbefalt dose per kg fullfôr: 25-100 AGL

2.
3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

200 AXC/g

Flytende form:

1 500 AXC(22)/g

Fast form:

Preparat
av
endo-1,4-beta- Oppfôringsxylanase framstilt av Trichoderma kyllinger
longibrachiatum (MUCL 39203)
med en aktivitet på minst:

500 AXC/ml

Flytende form:

2 000 AXC(22)/g

Fast form:

Preparat
av
endo-1,4-beta- Oppfôringsxylanase framstilt av Trichoderma kyllinger
longibrachiatum (MUCL 39203)
med en aktivitet på minst:

200 AGL/g

Flytende form:

1 500 AGL(21)/g

Fast form:

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringsglukanase framstilt av Aspergillus kyllinger
niger (MUCL 39199) med en
aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

2.10.2003
Nr. 49/73

23

22

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)betaglukanase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

23

24

7 000 IFP/ml

Flytende form:

70 000 IFP( )/g

Fast form:

Oppfôringskalkuner

Preparat
av
endo-1,4-beta- Oppfôringsxylanase framstilt av Trichoderma kyllinger
longibrachiatum (CNCM MA 6-10
W) med en aktivitet på minst:

14 000 BGN/ml

Flytende form:

70 000 BGN( )/g

Fast form:

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringsglukanase framstilt av Trichoderma kyllinger
longibrachiatum (CNCM MA 6-10
W) med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

700 IFP

1 050 IFP

1 050 BGN

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet
Anbefalt dose per kg fullfôr: 1 400 IFP
Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % hvete

2.
3.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
56 % hvete

Anbefalt dose per kg fullfôr: 1 400 IFP

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
50 % bygg

Anbefalt dose per kg fullfôr: 2 800 BGN

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Andre bestemmelser

28.2.2005(q)

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/74
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

24

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)betaglukanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

Tilsetningsstoff

140 000 QGU( )/g

26

28 000 QXU(25)/g

—

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsog
endo-1,3(4)-betaglukanase kyllinger
framstilt av Aspergillus niger
(CNCM I-1517) med en aktivitet
på minst:

Høyeste
alder

—

Dyreart eller
dyregruppe

Verpehøner

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Høyeste
innhold

3.

2.

5 600 QGU

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % hvete

3.

2 100 QGU

Anbefalt dose per kg fullfôr: 840 IFP

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 30 % hvete og 30 % bygg

2 800 QGU

560 QXU

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

1.

1 120 QXU 1.

—

420 QXU

840 IFP

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

30.6.2004(f)

28.2.2005(q)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/75

25

Nr. (eller
EF-nr.)

1 600 U(28)/g

Endo-1,4-betaxylanase:

1 100 U(27)/g

Verpehøner

EC 3.2.1.8

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase:

Dyreart eller
dyregruppe

Endo-1,4-betaxylanase

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringsglukanase og endo-1,4-beta- kyllinger
xylanase framstilt av Aspergillus
niger (NRRL 25541) med en
aktivitet på minst:

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Endo-1,4-betaxylanase: 200 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 138 U

Endo-1,4-betaxylanase: 200 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 138 U

—

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 50 % bygg eller 30 % hvete
og 30 % mais

Endo-1,4-betaxylanase: 200 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 138 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 50 % bygg eller 30 % hvete
og 30 % mais

Endo-1,4-betaxylanase: 200 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 138 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/76
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

26

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

Flytende form: 50 000 BU/g

Fast form: 350 000 BU(29)/g

Smågriser

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringsglukanase framstilt av Trichoderma kyllinger
reesei (CBS 526.94) med en
aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

4 måneder

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

26 000 BU

23 000 BU

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

26 000-

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
glukaner), dvs. som inneholder mer enn 60 %
bygg eller hvete

fullfôr:

3.

kg

Anbefalt dose
35 000 BU

2.

per

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
glukaner), dvs. som inneholder mer enn 20 %
bygg eller 30 % rug

Anbefalt dose per kg fullfôr: 23 000-50 000 U

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

3.

2.

1.

Andre bestemmelser

30.6.2004(i)

30.6.2004(i)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/77

27

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

30 000 BU/g

30 000 BXU/g

Flytende form:

200 000 BU(31)/g

200 000 BXU(30)/g

Fast form:

Smågriser

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsframstilt av Trichoderma reesei kyllinger
(CBS 529.94) og endo-1,3(4)betaglukanase
framstilt
av
Trichoderma reesei (CBS 526.94)
med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

2 måneder

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

—

—

7 500 BU

—

—

7 500 BXU

2 500 BU

2 500 BXU

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 50 % hvete

7 500-15 000 BU

7 500-15 000 BXU

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og glukaner), dvs. som
inneholder mer enn 40 % hvete eller 30 % rug

10 000 BU

10 000 BXU

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

28.2.2005(q)

30.6.2004(i)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/78
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

28

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.1.3.8

3-fytase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

Flytende form: 1 000 PPU/g

Fast form: 5 000 PPU(32)/g

—

—

Oppfôringskyllinger

4 måneder

Høyeste
alder

Oppfôringssvin

Preparat av 3-fytase framstilt av Smågriser
Trichoderma reesei (CBS 528.94)
med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Høyeste
innhold

500 PPU

500 PPU

250 PPU

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

Anbefalt dose per kg fullfôr: 500-750 PPU

Til bruk i fôrblandinger som inneholder mer enn
0,22 % fytinbundet fosfat

2.

3.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
fytater, dvs. som inneholder mer enn 50 %
korn (mais, bygg, hvete), tapioka, oljefrø og
belgvekster

3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Anbefalt dose per kg fullfôr: 500-750 PPU

2.

1.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
fytater, dvs. som inneholder mer enn 50 %
korn (mais, bygg, hvete), tapioka, oljefrø og
belgvekster

3.

1.

Anbefalt dose per kg fullfôr: 500-750 PPU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

2.

1.

Andre bestemmelser

28.2.2005(q)

30.6.2004(i)

30.6.2004(i)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/79

30

29

Nr. (eller
EF-nr.)

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
innhold

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
50 % bygg

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 250 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 50 % bygg eller 60 %
hvete

30.6.2004(g)

30.6.2004(g)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Endo-1,4-betaxylanase:
350 U/ml

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
500 U/ml

Flytende form:
3.

2.

1.

3.

2.

1.

Endo-1,4-betaxylanase: 70 U

—

—

—

Andre bestemmelser

Endo-1,4-betaxylanase:
1 400 U(35)/g

Endo-1,4-betaxylanase:70 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase:100 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase:250 U

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 100 U

—

—

Høyeste
alder

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
2 000 U(34)/g

Pulverform:

EC 3.2.1.8

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Endo-1,4-betaxylanase

5 500 U(33)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringsglukanase framstilt av Geosmithia kyllinger
emersonii (IMI SD 133) med en
aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringsglukanase og endo-1,4-beta- kyllinger
xylanase framstilt av Penicillium
funiculosum (IMI SD 101) med en
aktivitet på minst:

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

NORSK utgave
Nr. 49/80
2.10.2003

Nr. (eller
EF-nr.)

Tilsetningsstoff

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

Verpehøner

Høyeste
alder

Oppfôringskalkuner

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
innhold

—

—

Endo-1,4-betaxylanase: 70 U

—

Endo-1,4-betaxylanase: 70 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 100 U

—

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 100 U

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 60 % bygg eller 30 %
hvete

Endo-1,4-betaxylanase: 70 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 100 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 50 % hvete

Endo-1,4-betaxylanase: 70 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 100 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

28.2.2005(q)

28.2.2005(q)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/81

31

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

Tilsetningsstoff

Oppfôringssvin

Dyreart eller
dyregruppe

1 000 EU/g

Flytende form:

300 EU(36)/g

Fast form:

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsframstilt
av
Trichoderma kyllinger
longibrachiatum (CBS 614.94)
med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

—

—

Endo-1,4-betaxylanase: 70 U

600 EU

—

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 100 U

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
60 % hvete

Anbefalt dose per kg fullfôr: 600 EU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 50 % bygg eller 60 %
hvete

Endo-1,4-betaxylanase: 70 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 100 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

30.6.2004(g)

28.2.2005(q)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/82
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

32

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

200 U(18)/ml

Endo-1,3(4)-betaglukanase:

—

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringsglukanase framstilt av Trichoderma kyllinger
longibrachiatum (ATCC 2106)
med en aktivitet på minst:

Høyeste
alder

—

Dyreart eller
dyregruppe

Verpehøner

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Høyeste
innhold

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 100 U

300 EU

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
60 % hvete

3.

3.

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
30 % bygg

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 100 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Anbefalt dose per kg fullfôr: 600 EU

2.

1.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

30.6.2004(h)

30.6.2004(g)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/83

Nr. (eller
EF-nr.)

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

1 200 U(18)/ml

Endo-1,3(4)-betaglukanase:

Oppfôringssvin

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Smågriser
glukanase framstilt av Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2106)
med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

4 måneder

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Endo-1,3(4)betaglukanase:
500 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase:400 U

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder— mer enn
70 % bygg

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 500 U

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner), dvs. som inneholder mer enn
55 % bygg

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 400 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

3.

2.

1.

Andre bestemmelser

30.6.2004(h)

30.6.2004(h)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/84
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

33

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

Endo-1,4-betaxylanase:
5 000 U/ml

Flytende form:

Endo-1,4-betaxylanase:
2 000 U(37)/g

Pulverform:

Verpehøner

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsframstilt
av
Trichoderma kyllinger
longibrachiatum (ATCC 2105)
med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Endo-1,4-betaxylanase: 2 000 U

Endo-1,4-betaxylanase: 500 U

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
35 % hvete

Endo-1,4-betaxylanase: 2 000 U

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
55 % hvete eller 60 % rug

Endo-1,4-betaxylanase: 500-2 500 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

3.

2.

1.

Andre bestemmelser

30.6.2004(h)

30.6.2004(h)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/85

Nr. (eller
EF-nr.)

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

Endo-1,4-betaxylanase:
8 000 U/ml

Flytende form:

Endo-1,4-betaxylanase:
4 000 U(37)/g

Pulverform:

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringssvin
framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) med en
aktivitet på minst:

Endo-1,4-betaxylanase:
10 000 U/ml

Flytende form:

Endo-1,4-betaxylanase:
4 000 U(37)/g

Pulverform:

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Smågriser
framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) med en
aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

4 måneder

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Endo-1,4-betaxylanase: 4 000 U

Endo-1,4-betaxylanase: 5 000 U

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
35 % hvete

Endo-1,4-betaxylanase: 4 000 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
45 % hvete

Endo-1,4-betaxylanase: 5 000 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

30.6.2004(h)

30.6.2004(h)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/86
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

35

34

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

EC 3.2.1.1

Alfa-amylase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

Endo-1,4-betaxylanase:
180 U(37)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
80 U(18)/g

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Verpehøner
glukanase framstilt av Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2106) og
endo-1,4-betaxylanase framstilt
av Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) med en aktivitet på
minst:

Alfa-amylase: 3 100 U(40)/g

Endo-1,4-betaxylanase:
400 U(39)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
275 U(38)/g

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Smågriser
glukanase og endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus
niger (NRRL 25541) og alfaamylase framstilt av Aspergillus
oryzae (ATCC 66222) med en
aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

4 måneder

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

—
—

Endo-1,4-betaxylanase: 180 U

—

—

—

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 80 U

Alfa-amylase:
1 860 U

Endo-1,4-betaxylanase: 240 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 165 U

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 60 % bygg

Endo-1,4-betaxylanase: 180 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 80 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger som inneholder
korn med høyt innhold av stivelse og andre
polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 45 % bygg og 10 % hvete
eller 10 % mais

Alfa-amylase: 1 860 U

Endo-1,4-betaxylanase: 240 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 165 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

26.7.2004(j)

26.7.2004(j)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/87

36

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

Endo-1,4-betaxylanase:
300 U(37)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
300 U(18)/g

Verpehøner

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringsglukanase framstilt av Trichoderma kyllinger
longibrachiatum (ATCC 2106) og
endo-1,4-betaxylanase framstilt
av Trichoderma longibrachiatum
(IMI SD 135) med en aktivitet
på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Endo-1,4betaxylanase:
300 U

Endo-1,3(4)betaglukanase:
300 U

Endo-1,4-betaxylanase: 300 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase 300 U

—

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 35 % bygg

Endo-1,4-betaxylanase: 300 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 300 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 40 % bygg

Endo-1,4-betaxylanase: 300 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 300 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

26.7.2004(j)

26.7.2004(j)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/88
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

Endo-1,4-betaxylanase

37

EC 3.4.21.62

Subtilisin

EC 3.2.1.8

Tilsetningsstoff

Nr. (eller
EF-nr.)

Dyreart eller
dyregruppe

Subtilisin: 800 U(41)/g

Endo-1,4-betaxylanase:
2 500 U(37)/g

Kalkuner

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsframstilt av Trichoderma longi- kyllinger
brachiatum (ATCC 2105) og
subtilisin framstilt av Bacillus
subtilis (ATCC 2107) med en
aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

—
—

Subtilisin: 265 U

—

—

Endo-1,4-betaxylanase: 825 U

Subtilisin: 160 U

Endo-1,4-betaxylanase: 500 U

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

Til bruk i fôrblandinger, dvs. som inneholder
mer enn 45 % hvete

Subtilisin: 265-800 U

26.7.2004(j)

26.7.2004(j)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

Endo-1,4-betaxylanase: 825-2 500 U

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger, dvs. som inneholder
mer enn 65 % hvete

Subtilisin: 160-800 U

Endo-1,4-betaxylanase: 500-2 500 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

3.

2.

1.

Andre bestemmelser

2.10.2003
Nr. 49/89

39

38

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

EC 3.4.21.62

Subtilisin

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

Endo-1,4-betaxylanase:
400 U(37)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
400 U(18)/g

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringssvin
glukanase framstilt av Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2106) og
endo-1,4-betaxylanase framstilt
av Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) med en aktivitet på
minst:

Subtilisin: 500 U(41)/g

Endo-1,4-betaxylanase:
5 000 U(37)/g

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Smågriser
framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og
subtilisin framstilt av Bacillus
subtilis (ATCC 2107) med en
aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

4 måneder

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

—

—

Endo-1,4-betaxylanase: 400 U

—

—

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 400 U

Subtilisin: 500 U

Endo-1,4-betaxylanase: 5 000 U

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 65 % bygg

Endo-1,4-betaxylanase: 400 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 400 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger, dvs. som inneholder
mer enn 40 % hvete

Subtilisin: 500 U

Endo-1,4-betaxylanase: 5 000 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

26.7.2004(j)

26.7.2004(j)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/90
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

41

40

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.4.21.62

Subtilisin

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

EC 3.4.21.62

Subtilisin

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

Subtilisin: 800 U(41)/g

Endo-1,4-betaxylanase:
2 500 U(37)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
100 U(18)/g

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringsglukanase framstilt av Trichoderma kyllinger
longibrachiatum (ATCC 2106),
endo-1,4-betaxylanase framstilt
av Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) og subtilisin framstilt
av Bacillus subtilis (ATCC 2107)
med en aktivitet på minst:

Subtilisin: 800 U(41)/g

Endo-1,4-betaxylanase:
300 U(37)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
100 U(18)/g

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringsglukanase framstilt av Trichoderma kyllinger
longibrachiatum (ATCC 2106),
endo-1,4-betaxylanase framstilt
av Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) og subtilisin framstilt
av Bacillus subtilis (ATCC 2107)
med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

—

—

Endo-1,4-betaxylanase: 625 U
Subtilisin: 200 U

—

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 25 U

—

—

Endo-1,4-betaxylanase: 90 U
Subtilisin: 240 U

—

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 30 U

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Til bruk i fôrblandinger, dvs. som inneholder
mer enn 30 % hvete og 10 % bygg

Subtilisin: 200-800 U

Endo-1,4-betaxylanase:
625-2 500 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
25-100 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger, dvs. som inneholder
mer enn 60 % bygg

Subtilisin: 240-800 U

Endo-1,4-betaxylanase: 90-300 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
30-100 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

26.7.2004(j)

26.7.2004(j)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/91

42

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

Tilsetningsstoff

Verpehøner

Dyreart eller
dyregruppe

Lecitin: 0,01 %

Kalsiumpropionat: 0,3 %

4 måneder

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

—

Subtilisin: 800 U

—

—

Endo-1,4-betaxylanase: 2 500 U

Endo-1,4-betaxylanase: 4 000 U

—

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 100 U

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
60 % hvete

Endo-1,4-betaxylanase: 4 000 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger, dvs. som inneholder
mer enn 50 % hvete og 25 % bygg

Subtilisin: 800 U

Endo-1,4-betaxylanase: 2 500 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 100 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

26.7.2004(j)

26.7.2004(j)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Hvete: 97,7 %

Endo-1,4-betaxylanase: 1,99 %

Det godkjente preparatets egenskaper:

Endo-1,4-betaxylanase:
4 000 U(37)/g

Fast form:

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Smågriser
framstilt av Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) med en
aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

NORSK utgave
Nr. 49/92
2.10.2003

43

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.1

Alfa-amylase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)betaglukanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

Tilsetningsstoff

Oppfôringssvin

Dyreart eller
dyregruppe

Alfa-amylase: 1 000 U(42)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
125 U(18)/g

Endo-1,4-betaxylanase:
3 975 U(37)/g

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Smågriser
xylanase framstilt av Trichoderma
longibrachiatum (IMI SD 135),
endo-1,3(4)-betaglukanase
framstilt
av
Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2106) og
alfa-amylase framstilt av Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553)
med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

4 måneder

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Alfa-amylase:
1 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 125 U

Endo-1,4-betaxylanase: 3 975 U

Endo-1,4-betaxylanase: 4 000 U

—

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

Til bruk i fôrblandinger som inneholder
korn med høyt innhold av stivelse og andre
polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 30 % hvete, 20 % bygg og
20 % rug

Alfa-amylase: 1 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 125 U

Endo-1,4-betaxylanase: 3 975 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
60 % hvete

Endo-1,4-betaxylanase: 4 000 U

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

6.1.2004(k)

17.7.2004(m)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/93

45

44

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.1

Alfa-amylase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

EC 3.2.1.1

Alfa-amylase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

4 måneder

4 måneder

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Alfa-amylase:
1 000 U

Endo-1,4betaxylanase:
400 U

Endo-1,3(4)betaglukanase:
250 U

—

—

—

—

—

Endo-1,4-betaxylanase: 400 U
Alfa-amylase:
1 000 U

—

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 250 U

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Til bruk i fôrblandinger som inneholder
korn med høyt innhold av stivelse og andre
polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 35 % bygg

Alfa-amylase: 1 000 U

Endo-1,4-betaxylanase: 400 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 250 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger som inneholder
korn med høyt innhold av stivelse og andre
polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 50 % bygg

Alfa-amylase: 1 000 U

Endo-1,4-betaxylanase: 400 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 250 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

6.1.2004(k)

6.1.2004(k)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Alfa-amylase: 1 000 U(42)/g

Endo-1,4-betaxylanase:
400 U(37)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
250 U(18)/g

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Smågriser
glukanase framstilt av Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2106),
endo-1,4-betaxylanase framstilt av
Trichoderma longibrachiatum (IMI
SD 135) og alfa-amylase framstilt
av Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) med en aktivitet på
minst:

Alfa-amylase: 1 000 U(42)/g

Endo-1,4-betaxylanase:
400 U(37)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
250 U(18)/g

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Smågriser
glukanase framstilt av Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2106),
endo-1,4-betaxylanase framstilt
av Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) og alfaamylase
framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) med en
aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

NORSK utgave
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Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.15

Polygalakturonase

EC 3.2.1.1

Alfa-amylase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)betaglukanase

EC 3.2.1.15

Polygalakturonase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

Polygalakturonase: 25 U(43)/g

4 måneder

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Polygalakturonase: 25 U

—

—

—

Endo-1,4-betaxylanase: 4 000 U
Alfa-amylase:
1 000 U

—

—

—

—

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 150 U

Polygalakturonase: 50 U

Endo-1,4-betaxylanase: 400 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 400 U

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

Til bruk i fôrblandinger som inneholder
korn med høyt innhold av stivelse og andre
polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 20 % bygg og 35 % hvete

Polygalakturonase: 25 U

Alfa-amylase: 1 000 U

Endo-1,4-betaxylanase: 4 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 150 U

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger som inneholder
korn med høyt innhold av stivelse og andre
polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 40 % bygg

Polygalakturonase: 50 U

Endo-1,4-betaxylanase: 400 U

1.

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.
Endo-1,3(4)-betaglukanase: 400 U

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

6.1.2004(k)

6.1.2004(k)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Alfa-amylase: 1 000 U(42)/g

Endo-1,4-betaxylanase:
4 000 U(37)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
150 U(18)/g

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Smågriser
glukanase framstilt av Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2106),
endo-1,4-betaxylanase framstilt av
Trichoderma longibrachiatum (IMI
SD 135), alfa-amylase framstilt av
Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9553)
og
polygalakturonase
framstilt av Aspergillus aculeatus
(CBS 589.94) med en aktivitet
på minst:

Polygalakturonase: 50 U(43)/g

Endo-1,4-betaxylanase:
400 U(37)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
400 U(18)/g

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringssvin
glukanase framstilt av Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2106),
endo-1,4-betaxylanase framstilt
av Trichoderma longibrachiatum
(IMI SD 135) og polygalakturonase
framstilt av Aspergillus aculeatus
(CBS 589.94) med en aktivitet
på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

2.10.2003
Nr. 49/95
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Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

EC 3.2.1.1

Alfa-amylase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
225 FBG/ml

Alfa-amylase: 130 KNU/ml

Flytende form:

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
350 FBG(5)/g

Alfa-amylase: 200 KNU(44)/g

Overtrukket form:

Oppfôringskalkuner

Preparat av alfa-amylase og endo- Oppfôrings1,3(4)-betaglukanase framstilt av kyllinger
Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9553) med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

80 KNU
140 FBG

70 FBG

70 FBG

40 KNU

40 KNU

17 FBG

10 KNU

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 40 % bygg

70 FBG

40 KNU

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 40 % bygg

35 FBG

20 KNU

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

3.

2.

1.

Andre bestemmelser

1.4.2004(l)

1.4.2004(l)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/96
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.15

Polygalakturonase

EC 3.4.24.28

Basillolysin

EC 3.2.1.1

Alfa-amylase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

Polygalakturonase: 50 U(43)/g

Basillolysin: 800 U(41)/g

Alfa-amylase: 500 U(42)/g

Endo-1,4-betaxylanase:
1 500 U(37)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
150 U(18)/g

Verpehøner

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringsglukanase framstilt av Trichoderma kyllinger
longibrachiatum (ATCC 2106),
endo-1,4-betaxylanase framstilt av
Trichoderma longibrachiatum (IMI
SD 135), alfa-amylase framstilt av
Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9553), basillolysin framstilt av
Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9554)
og
polygalakturonase
framstilt av Aspergillus aculeatus
(CBS 589.94) med en aktivitet
på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

—
—
—
—
—

Endo-1,4-betaxylanase: 1 500 U
Alfa-amylase:
500 U
Basillolysin:
800 U
Polygalakturonase: 50 U

—

—

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 150 U

Polygalakturonase: 50 U

Basillolysin:
800 U

—

—

Endo-1,4-betaxylanase: 1 500 U
Alfa-amylase:
500 U

—

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 150 U

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 30 % hvete

Polygalakturonase: 50 U

Basillolysin: 800 U

Alfa-amylase: 500 U

Endo-1,4-betaxylanase: 1 500 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 150 U

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 30 % hvete

Polygalakturonase: 50 U

Basillolysin: 800 U

Alfa-amylase: 500 U

Endo-1,4-betaxylanase: 1 500 U

1.

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.
Endo-1,3(4)-betaglukanase: 150 U

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

17.7.2004(m)

17.7.2004(m)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/97
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Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.1.3.26

6-fytase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

5 000 FYT/g

Flytende form:

2 500 FYT(3)/g

Overtrukket form:

—

—

Oppfôringskalkuner

—

Høyeste
alder

Verpehøner

Preparat av 6-fytase framstilt av OppfôringsAspergillus oryzae (DSM 11857) kyllinger
med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Høyeste
innhold

250 FYT

250 FYT

250 FYT

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

Til bruk i fôrblandinger som inneholder mer enn
0,25 % fytinbundet fosfat

17.7.2004(m)

17.7.2004(m)

17.7.2004(m)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

500-1 000 FYT

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger som inneholder mer enn
0,25 % fytinbundet fosfat

1.

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

500-1 000 FYT

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger som inneholder mer enn
0,25 % fytinbundet fosfat

500-1 000 FYT

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

3.

2.

1.

Andre bestemmelser

NORSK utgave
Nr. 49/98
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Endo-1,4-betaxylanase
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EC 3.2.1.8

Tilsetningsstoff

Nr. (eller
EF-nr.)

Oppfôringssvin

Smågriser

Dyreart eller
dyregruppe

100 IU(45)/g

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsframstilt av Bacillus subtilis kyllinger
(LMG-S 15136) med en aktivitet
på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

2 måneder

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

10 IU

500 FYT

500 FYT

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet
Anbefalt dose per kg fullfôr: 10 IU
Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner), dvs. som inneholder mer enn
40 % hvete

2.
3.

Til bruk i fôrblandinger som inneholder mer enn
0,25 % fytinbundet fosfat

1.

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.

500-1 000 FYT

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger som inneholder mer enn
0,25 % fytinbundet fosfat

1.

3.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.
500-1 000 FYT

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

17.7.2004(m)

17.7.2004(m)

17.7.2004(m)

Godkjenning
gyldig til

2.10.2003
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 49/99
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Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.1

Alfa-amylase

EC 3.2.1.4

Endo-1,4-betaglukanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

Smågriser

Dyreart eller
dyregruppe

Alfa-amylase: 400 U(48)/ml

Endo-1,4-betaglukanase:
120 000 U(47)/ml

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
10 000 U(46)/ml

Flytende form:

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringsglukanase framstilt av Aspergillus kyllinger
aculeatus (CBS 589.94), endo1,4-betaglukanase framstilt av
Trichoderma
longibrachiatum
(CBS
592.94)
og
alfaamylase framstilt av Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553)
med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

2 måneder

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Alfa-amylase:
40 U

Endo-1,4-betaglukanase: 12 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 1 000 U

10 IU

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
arabinoxylaner, dvs. som inneholder mer enn
40 % hvete

3.

3.

2.

31.5.2005(r)

Godkjenning
gyldig til

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 20 % hvete, 15 % sorghum
og 5 % mais

Alfa-amylase: 40-80 U

Endo-1,4-betaglukanase: 12 000-24 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 1 000-2 000 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 17.7.2004(m)
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Anbefalt dose per kg fullfôr: 10 IU

2.

1.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

Andre bestemmelser

NORSK utgave
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Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase:
20 000 U(51)/g

Basillolysin: 450 U(50)/g

Alfa-amylase: 400 U(49)/g

Endo-1,4-betaglukanase:
4 000 U(47)/g

Oppfôringskyllinger

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
2 350 U(46)/g

EC 3.4.24.28

Basillolysin

EC 3.2.1.1

Alfa-amylase

EC 3.2.1.4

Endo-1,4-betaglukanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-betaxylanase

Dyreart eller
dyregruppe

Preparat
av
endo-1,3(4)- Smågriser
betaglukanase
framstilt
av
Aspergillus
aculeatus
(CBS
589.94), endo-1,4-betaglukanase
framstilt
av
Trichoderma
longibrachiatum (CBS 592.94),
alfa-amylase framstilt av Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553),
basillolysin framstilt av Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9554)
og endo-1,4-betaxylanase framstilt
av Trichoderma viride (NIBH
FERM BP 4842) med en aktivitet
på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

—

2 måneder

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.

1.

3.

2.

1.

Godkjenning
gyldig til

Endo-1,4-betaxylanase: 10 000-20 000 U

Basillolysin: 225-450 U

Alfa-amylase: 200-400 U

Endo-1,4-betaglukanase: 2 000-4 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 1 175-2 350 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 23.11.2004(o)
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 25 % bygg og 20 % mais

Endo-1,4-betaxylanase: 20 000 U

Basillolysin: 450 U

Alfa-amylase: 400 U

Endo-1,4-betaglukanase: 4 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 2 350 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 23.11.2004(o)
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Endo-1,4-betaxylanase:
10 000 U

Basillolysin:
225 U

Alfa-amylase:
200 U

Endo-1,4-betaglukanase:
2 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
1 175 U

Endo-1,4betaxylanase:
20 000 U

Basillolysin:
450 U

Alfa-amylase:
400 U

Endo-1,4-betaglukanase:
4 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
2 350 U

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

2.10.2003
Nr. 49/101
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Nr. (eller
EF-nr.)

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller
dyregruppe

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.1

Endo-1,3(4)betaglukanase

Endo-1,4-betaxylanase:
210 000 U(51)/g

Alfa-amylase: 400 U(49)/g

Endo-1,4-betaglukanase:
120 000 U(47)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
10 000 U(46)/g

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringsglukanase framstilt av Aspergillus kyllinger
aculeatus (CBS 589.94), endo1,4-betaglukanase framstilt av
EC 3.2.1.6
Trichoderma
longibrachiatum
(CBS
592.94),
alfa-amylase
Endo-1,4-betaglukanase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) og endo1,4-betaxylanase framstilt av
EC 3.2.1.4
Trichoderma viride (NIBH FERM
BP 4842) med en aktivitet på
Alfa-amylase
minst:

Tilsetningsstoff

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Endo-1,4betaxylanase:
21 000 U

Alfa-amylase:
40 U

Endo-1,4betaglukanase:
12 000 U

Endo-1,3(4)betaglukanase:
1 000 U

—

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

Godkjenning
gyldig til

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 45 % hvete

Endo-1,4-betaxylanase: 21 000-42 000 U

Alfa-amylase: 40-80 U

Endo-1,4-betaglukanase: 12 000-24 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 1 000-2 000 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 23.11.2004(o)
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold
av andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig betaglukaner og arabinoxylaner), dvs.
som inneholder mer enn 45 % hvete

Andre bestemmelser

NORSK utgave
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Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.4.24.28

Basillolysin: 450 U(50)/g

Alfa-amylase: 540 U(49)/g

Endo-1,4-betaglukanase:
5 000 U(47)/g

Oppfôringssvin

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
3 000 U(46)/g

EC 3.2.1.1

Alfa-amylase

EC 3.2.1.4

Endo-1,4-betaglukanase

EC 3.2.1.6

Basillolysin

Dyreart eller
dyregruppe

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Smågriser
glukanase framstilt av Aspergillus
aculeatus (CBS 589.94), endo-1,
4-betaglukanase framstilt av
Trichoderma
longibrachiatum
(CBS- 592.94), alfa-amylase fra
mstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) og basillolysin framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) med en
aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

—

2 måneder

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Basillolysin:
225 U

Alfa-amylase:
270 U

Endo-1,4-betaglukanase:
2 500 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
1 500 U

Basillolysin:
225 U

Alfa-amylase:
270 U

Endo-1,4-betaglukanase:
2 500 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
1 500 U

—

—

—

—

—

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

2.

1.

23.11.2004(o)

23.11.2004(o)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
stivelse og andre polysakkarider enn stivelse,
dvs. som inneholder mer enn 50 % bygg

Basillolysin: 225-450 U

Alfa-amylase: 270-540 U

Endo-1,4-betaglukanase: 2 500-5 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 1 500-3 000 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
stivelse og andre polysakkarider enn stivelse,
dvs. som inneholder mer enn 35 % hvete og
15 % bygg

Basillolysin: 225-450 U

Alfa-amylase: 270-540 U

Endo-1,4-betaglukanase: 2 500-5 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 1 500-3 000 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

2.10.2003
Nr. 49/103

Nr. (eller
EF-nr.)

Tilsetningsstoff

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

—

—

Verpehøner

Høyeste
alder

Oppfôringskyllinger

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
innhold

Basillolysin:
225 U

Alfa-amylase:
270 U

—
3.

2.

—

Endo-1,4-betaglukanase:
2 500 U

—

1.

3.

—

—

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
1 500 U

Basillolysin:
225 U

—

2.

—

Endo-1,4-betaglukanase:
2 500 U
Alfa-amylase:
270 U

1.

—

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
1 500 U

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
stivelse og andre polysakkarider enn stivelse,
dvs. som inneholder mer enn 40 % mais og
10 % rug

Basillolysin: 225-450 U

Alfa-amylase: 270-540 U

Endo-1,4-betaglukanase: 2 500-5 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 1 500-3 000 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
stivelse og andre polysakkarider enn stivelse,
dvs. som inneholder mer enn 50 % mais eller
50 % hvete

Basillolysin: 225-450 U

Alfa-amylase: 270-540 U

Endo-1,4-betaglukanase: 2 500-5 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 1 500-3 000 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

23.11.2004(o)

23.11.2004(o)

Godkjenning
gyldig til

NORSK utgave
Nr. 49/104
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
2.10.2003

57

56

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.4.24.28

Basillolysin

EC 3.2.1.1

Alfa-amylase

EC 3.2.1.4

Endo-1,4-betaglukanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

EC 3.4.24.28

Basillolysin

EC 3.2.1.1

Alfa-amylase

EC 3.2.1.4

Endo-1,4-betaglukanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

—

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Basillolysin:
450 U

Alfa-amylase:
540 U

Endo-1,4-betaglukanase:
9 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
3 000 U

Basillolysin:
450 U

Alfa-amylase:
1 400 U

Endo-1,4-betaglukanase:
3 500 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
6 000 U

—

—

—

—

—

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
stivelse og andre polysakkarider enn stivelse
(hovedsakelig cellulose og hemicellulose), dvs.
som inneholder mer enn 20 % solsikkemel og
10 % soyamel

Basillolysin: 450 U

Alfa-amylase: 540 U

Endo-1,4-betaglukanase: 9 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 3 000 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.

2.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
arabinoxylaner og betaglukaner), dvs. som
inneholder mer enn 40 % bygg

Basillolysin: 450 U

Alfa-amylase: 1 400 U

Endo-1,4-betaglukanase: 3 500 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 6 000 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

3.

2.

1.

Andre bestemmelser

23.11.2004(o)

23.11.2004(o)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Basillolysin: 450 U(50)/g

Alfa-amylase: 540 U(49)/g

Endo-1,4-betaglukanase:
9 000 U(47)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
3 000 U(46)/g

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringsglukanase framstilt av Aspergillus kyllinger
aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4betaglukanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (CBS
592.94), alfa-amylase framstilt av
Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9553) og basillolysin framstilt av
Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9554) med en aktivitet på minst:

Basillolysin: 450 U(50)/g

Alfa-amylase: 1 400 U(49)/g

Endo-1,4-betaglukanase:
3 500 U(47)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
6 000 U(46)/g

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Oppfôringsglukanase framstilt av Aspergillus kyllinger
aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4betaglukanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (CBS
592.94), alfa-amylase framstilt av
Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9553) og basillolysin framstilt av
Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9554) med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

2.10.2003
Nr. 49/105

59

58

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.15

Polygalakturonase

EC 3.2.1.1

Alfa-amylase

EC 3.4.21.62

Subtilisin

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.4.24.28

Basillolysin

EC 3.2.1.1

Alfa-amylase

EC 3.2.1.4

Endo-1,4-betaglukanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

Polygalakturonase: 25 U(43)/g

—

2 måneder

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Polygalakturonase:
25 U

Alfa-amylase:
400 U

Subtilisin:
4 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
150 U

Endo-1,4-betaxylanase:
300 U

Basillolysin:
5 000 U

Alfa-amylase:
400 U

Endo-1,4betaglukanase:
5 000 U

Endo-1,3(4)betaglukanase:
2 350 U

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
stivelse og andre polysakkarider enn stivelse
(hovedsakelig arabinoxylaner og betaglukaner),
dvs. som inneholder mer enn 40 % mais

Polygalakturonase: 25 U

Alfa-amylase: 400 U

Subtilisin: 4 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 150 U

Endo-1,4-betaxylanase: 300 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 30 % bygg

Basillolysin: 5 000 U

Alfa-amylase: 400 U

Endo-1,4-betaglukanase: 5 000 U

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 2 350 U

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

28.2.2005(q)

23.11.2004(o)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Alfa-amylase: 400 U(42)/g

Subtilisin: 4 000 U(41)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
150 U(18)/g

Endo-1,4-betaxylanase:
300 U(37)/g

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsframstilt av Trichoderma longi- kyllinger
brachiatum (ATCC 2105), endo1,3(4)-betaglukanase og alfaamylase framstilt av Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553),
subtilisin framstilt av Bacillus
subtilis (ATCC 2107) og polygalakturonase framstilt av Aspergillus aculeatus (CBS 589.94)
med en aktivitet på minst:

Basillolysin: 5 000 U(50)/g

Alfa-amylase: 400 U(49)/g

Endo-1,4-betaglukanase:
5 000 U(47)/g

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
2 350 U(46)/g

Preparat av endo-1,3(4)-beta- Smågriser
glukanase framstilt av Aspergillus
aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4betaglukanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (CBS
592.94), alfa-amylase framstilt av
Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9553) og basillolysin framstilt av
Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9554) med en aktivitet på minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

NORSK utgave
Nr. 49/106
2.10.2003

61

60

Nr. (eller
EF-nr.)

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)betaglukanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-betaglukanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-betaxylanase

Tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
innhold

3.

2.

1.

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
11 000 BU

—

3.

2.

1.

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 40 % bygg og 55 % hvete

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 11 000 BU

Endo-1,4-betaxylanase: 17 000 BXU

Anbefalt dose per kg fullfôr:

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

28.2.2005(q)

28.2.2005(q)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
15 000 BU/ml

Endo-1,4-betaxylanase:
22 000 BXU/ml

Flytende form:

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
11 000 U(29)/g

Endo-1,4-betaxylanase:
17 000 BXU(30)/g

Pulverform:

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsframstilt av Trichoderma reesei kyllinger
(CBS 529.94) og endo-1,3(4)betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (CBS 526.94) med en
aktivitet på minst:

Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av
andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig
betaglukaner og arabinoxylaner), dvs. som
inneholder mer enn 20 % bygg og 40 % hvete

Endo-1,3(4)-betaglukanase: 5-25 U

—

—

—

Andre bestemmelser

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
50 U(18)/ml

Endo-1,4-betaxylanase:
17 000 BXU

Endo-1,3(4)-betaglukanase:
5U

Endo-1,4-betaxylonase: 500 U

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr

Laveste innhold

Endo-1,4-betaxylanase: 500-2 500 U

—

—

Høyeste
alder

Endo-1,4-betaxylanase:
5 000 U(37)/g

Preparat av endo-1,4-betaxylanase Oppfôringsframstilt av Trichoderma longi- kyllinger
brachiatum (ATCC 2105) og endo1,3(4)-betaglukanase framstilt av
Trichoderma
longibrachiatum
(ATCC 2106) med en aktivitet på
minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

2.10.2003
Nr. 49/107

1

Nr. (eller
EF-nr.)

cereus

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller
dyregruppe

—

—

—

Avlshunnkaniner

Oppfôringskaniner

6 måneder

—

—

Høyeste
innhold

KDE/kg fullfôr

Laveste
innhold

1 x 109

1 x 109

1 x 109

0,2 x 109

5 x 109

5 x 109

0,2 x 109

0,2 x 109

0,5 x 109

0,2 x 109

0,1 x 109

0,1 x 109

Mikroorganismer

Høyeste
alder

Oppfôringsstorfe

Kalver

Verpehøner

var. Preparat av Bacillus cereus var. Oppfôrings-kyllintoyoi som inneholder minst ger
1 x 1010 KDE/g tilsetningsstoff
NCIMB 40112/CNCM
I-1012

Bacillus
toyoi

Tilsetningsstoff

1.3.2002(h)

1.3.2002(h)

1.3.2002(h)

1.3.2002(h)

1.3.2002(h)

1.3.2002(h)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kan brukes i fôrblandinger som inneholder de godkjente
koksidiostatika: robenidin og salinomycinnatrium

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Kan brukes i fôrblandinger som inneholder det godkjente
koksidiostatikum: robenidin

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Mengden av Bacillus cereus var. toyoi i dagsrasjonen
må ikke overstige 1,0 x 109 KDE per 100 kg kroppsvekt.
Det tilføyes 0,2 x 109 KDE for hver ytterligere 100 kg
kroppsvekt

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Kan brukes i fôrblandinger som inneholder de godkjente
koksidiostatika: monensinnatrium, lasalocidnatrium,
salinomycinnatrium, dekokinat, robenidin, narasin og
halofuginon

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

NORSK utgave
Nr. 49/108
2.10.2003

5

3

Nr. (eller
EF-nr.)

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller
dyregruppe

—

—

Oppfôringsstorfe

Melkekyr

6 måneder

—

Melkekyr

Saccharomyces cerevisiae Preparat av Saccharomyces cer- Kalver
evisiae som inneholder minst
CBS 493.94
1 x 108 KDE/g tilsetningsstoff

4 måneder

—

—

Høyeste
alder

Smågriser

Purker

Saccharomyces cerevisiae Preparat av Saccharomyces cer- Oppfôringskaniner
evisiae som inneholder minst
NCYC Sc 47
5 x 109 KDE/g tilsetningsstoff

Tilsetningsstoff

Høyeste
innhold

5 x 109

2,5 x 1010

1 x 1010

2 x 109

2 x 109

1,7 x 108

3,5 x 108

2,5 x 109

5 x 109

5 x 109

4 x 108

2 x 108

1,7 x 108

5 x 107

KDE/kg fullfôr

Laveste
innhold

31.5.2005(r)

30.6.2004(g)

30.6.2004(f)

31.5.2005(r)

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Mengden av Saccharomyces cerevisiae i dagsrasjonen
må ikke overstige 1,2 x 109 KDE per 100 kg kroppsvekt.
Det tilføyes 1,7 x 108 KDE for hver ytterligere 100 kg
kroppsvekt

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Mengden av Saccharomyces cerevisiae i dagsrasjonen må
ikke overstige 7,5 x 108 KDE per 100 kg kroppsvekt. Det
tilføyes 1 x 108 KDE for hver ytterligere 100 kg kroppsvekt

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Mengden av Saccharomyces cerevisiae i dagsrasjonen
må ikke overstige 5,6 x 109 KDE per 100 kg kroppsvekt.
Det tilføyes 8,75 x 109 KDE for hver ytterligere 100 kg
kroppsvekt

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Kan brukes i fôrblandinger som inneholder det godkjente
koksidiostatikum: metiklorpindol

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

2.10.2003
Nr. 49/109

8

7

6

Nr. (eller
EF-nr.)

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller
dyregruppe

—

Oppfôringskyllinger

Høyeste
innhold

1 x 1010

3 x 1010

2,1 x 109

1,5 x 109

1 x 108

2 x 109

6 x 109

5,5 x 108

1 x 109

1 x 108

KDE/kg fullfôr

Laveste
innhold

Kan brukes i fôrblandinger som inneholder de
godkjente koksidiostatika: amprolium, dekokinat,
halofuginon, lasalocidnatrium, maduramicinammonium,
monensinnatrium, narasin, nicarbazin, narasin/nicarbazin
og salinomycinnatrium

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Mengden av Saccharomyces cerevisiae i dagsrasjonen
må ikke overstige 4,6 x 109 KDE per 100 kg kroppsvekt.
Det tilføyes 2 x 109 KDE for hver ytterligere 100 kg
kroppsvekt

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Mengden av Saccharomyces cerevisiae i dagsrasjonen
må ikke overstige 8,4 x 109 KDE per 100 kg kroppsvekt.
Det tilføyes 1,8 x 109 KDE for hver ytterligere 100 kg
kroppsvekt

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

30.6.2004(f)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(i forholdet 1/1)

ATCC 55593

tilsetningsstoff
2 x 108 KDE/g
(dvs. minst 1 x 108 KDE/g av hver
bakterie)

innkapslet Enterococcus faecium
(ATCC 53519) og innkapslet
Enterococcus faecium (ATCC
55593) som inneholder minst

ATCC 53519

Enterococcus faecium

Blanding av:

Enterococcus faecium

—

—

4 måneder

—

Høyeste
alder

Oppfôringsstorfe

Saccharomyces cerevisiae Preparat av Saccharomyces cer- Melkekyr
evisiae som inneholder minst
2 x 1010 KDE/g tilsetningsstoff
CNCM I-1077

Smågriser

Saccharomyces cerevisiae Preparat av Saccharomyces cer- Purker
evisiae som inneholder minst
2 x 1010 KDE/g tilsetningsstoff
CNCM I-1079

Tilsetningsstoff

NORSK utgave
Nr. 49/110
2.10.2003

10

Pediococcus acidilactici

9

NCIMB 10415

Enterococcus faecium

CNCM MA 18/5M

Tilsetningsstoff

Nr. (eller
EF-nr.)

Dyreart eller
dyregruppe

1,75 x 1010 KDE/g tilsetningsstoff

1,0 x 1010 KDE/g tilsetningsstoff

Mikroinnkapslet form:

—

—

—

Purker

Oppfôringsstorfe

—

—

4 måneder

—

Høyeste
alder

Oppfôringssvin

Preparat av Enterococcus faecium Oppfôringskyllinger
som inneholder minst:

Oppfôringssvin

Smågriser

Preparat av Pediococcus acidil- Oppfôringsactici som inneholder minst kyllinger
1 x 1010 KDE/g tilsetningsstoff

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Høyeste
innhold

1,25 x 109

0,6 x 109

0,2 x 109

0,25 x 109

2,8 x 109

0,3 x 109

1,5 x 109

1 x 109

1 x 109

0,35 x 109

1 x 109

1 x 1010

1 x 109

1 x 109

KDE/kg fullfôr

Laveste
innhold

30.6.2004(g)

30.6.2004(g)

30.6.2004(g)

30.6.2004(g)

30.6.2004(g)

30.6.2004(g)

30.6.2004(g)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Mengden av Enterococcus faecium i dagsrasjonen må ikke
overstige 1 x 109 KDE per 100 kg kroppsvekt. Det tilføyes
1 x 109 KDE for hver ytterligere 100 kg kroppsvekt

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Kan brukes i fôrblandinger som inneholder de godkjente
koksidiostatika: amprolium, amprolium/etopabat, diclazuril,
halofuginon, maduramicinammonium, metiklorpindol,
metiklorpindol/metylbenzokat, monensinnatrium, robenidin
og salinomycinnatrium

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Kan brukes i fôrblandinger som inneholder de godkjente
koksidiostatika: amprolium, metiklorpindol, dekokinat,
halofuginon, narasin, salinomycinnatrium, nicarbazin,
maduramicinammonium og diclazuril

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

2.10.2003
Nr. 49/111

Dyreart eller
dyregruppe

Kalver

Kalver

Oppfôringskyllinger

Preparat
av
Enterococcus Smågriser
faecium som inneholder minst
5 x 1010 KDE/g tilsetningsstoff

3,5 x 1010 KDE/g tilsetningsstoff

granulert form:

og

1,75 x 1010 KDE/g tilsetningsstoff

1,0 x 1010 KDE/g tilsetningsstoff

Mikroinnkapslet form:

Preparat av Enterococcus faecium Smågriser
som inneholder minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Lactobacillus farciminis Preparat
av
Lactobacillus Smågriser
farciminis som inneholder minst
1 x 109 KDE/g tilsetningsstoff
CNCM MA 67/4R

DSM 5464

Enterococcus faecium

Tilsetningsstoff

4 måneder

4 måneder

—

4 måneder

6 måneder

4 måneder

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

1 x 109

1 x 109

1 x 1010

0,5 x 109

1 x 109

1 x 109

6,6 x 109

1,4 x 109

0,5 x 109

0,5 x 109

0,35 x 109

0,3 x 109

KDE/kg fullfôr

Laveste
innhold

skal

utelukkende

brukes

i

skal

utelukkende

brukes

i

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Kan brukes i fôrblandinger som inneholder de godkjente
koksidiostatika: amprolium, diclazuril, halofuginon,
monensinnatrium,
metiklorpindol/metylbenzokat
og
nicarbazin

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Granulert
form
melkeerstatninger

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Granulert
form
melkeerstatninger

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

30.6.2004(h)

1.4.2004(l)

1.4.2004(l)

30.6.2004(g)

30.6.2004(g)

30.6.2004(g)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

12

11

Nr. (eller
EF-nr.)

NORSK utgave
Nr. 49/112
2.10.2003

15

14

13

Nr. (eller
EF-nr.)

10663/NCIMB

Dyreart eller
dyregruppe

1 x 1010 KDE/ml tilsetningsstoff

Flytende form:

2,0 x 1010 KDE/g tilsetningsstoff

Overtrukket form:

3,5 x 1010 KDE/g tilsetningsstoff

Pulverform og granulert form:

Oppfôringskyllinger

Kalver

Preparat av Enterococcus faecium Smågriser
som inneholder minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

NCIMB 11181

Enterococcus faecium

5 x 1010 KDE/g tilsetningsstoff

Smågriser

Høyeste
innhold

4 måneder

5 x 108

5 x 108

2 x 109

2 x 109

9 x 109

9 x 109

—

6 måneder

3 x 109

1 x 1010

1 x 1010

1 x 1010

3 x 109

1 x 109

1 x 109

1 x 109

KDE/kg fullfôr

Laveste
innhold

4 måneder

—

6 måneder

4 måneder

Høyeste
alder

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Mengden av Saccharomyces cerevisiae i dagsrasjonen
må ikke overstige 1,6 x 1010 KDE per 100 kg kroppsvekt.
Det tilføyes 3,2 x 109 KDE for hver ytterligere 100 kg
kroppsvekt

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Kan brukes i fôrblandinger som inneholder de godkjente
koksidiostatika:
amprolium,
amprolium-etopabat,
dekokinat, diclazuril, halofuginon, lasalocidnatrium,
maduramicinammonium, metiklorpindol/metylbenzokat,
monensinnatrium, narasin, nicarbazin, robenidin og
salinomycinnatrium

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

6.1.2004(k)

6.1.2004(k)

30.6.2004(h)

30.6.2004(h)

26.7.2004(j)

26.7.2004(j)

30.6.2004(h)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Overtrukket form:

4 x 1011 KDE/g tilsetningsstoff

Pulverform:

Preparat av Enterococcus faecium Kalver
som inneholder minst:

1 x 10 KDE/g tilsetningsstoff

9

Saccharomyces cerevisiae Preparat av Saccharomyces cer- Smågriser
evisiae som inneholder minst:
MUCL 39885
Pulverform og granulert form rund
og oval:
Oppfôringsstorfe

DSM
10415

Enterococcus faecium

Tilsetningsstoff

2.10.2003
Nr. 49/113

19

18

17

16

Nr. (eller
EF-nr.)

CNCM I-840

Lactobacillus plantarum

CNCM I-841

Streptococcus
infantarius

CECT 4515

Enterococcus faecium

NCIMB 30098

Enterococcus faecium

NCIMB 30096

Lactobacillus casei

DSM 7133
som

Smågriser

Kalver

Dyreart eller
dyregruppe

faecium

6 x 109

Lactobacillus plantarum 2 x 109
KDE/g

Kalver

6 måneder

6 måneder

4 måneder

6 måneder

4 måneder

6 måneder

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

Lactobacillus
plantarum
0,5 x 109

Streptococcus
infantarius
1 x 109

1 x 109

1 x 109

1,5 x 109

Enterococcus faecium

Lactobacillus
casei
0,5 x 109

1 x 109

1 x 109

Lactobacillus
plantarum
0,5 x 109

Streptococcus
infantarius
1 x 109

1 x 109

1 x 109

Enterococcus faecium
3 x 109

Lactobacillus
casei
1x 109

5 x 109

6 x 109

KDE/kg fullfôr

Laveste
innhold

1.4.2004(l)

17.7.2004(m)
I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

1.4.2004(l)

1.4.2004(l)

6.1.2004(k)

6.1.2004(k)

Godkjenning
gyldig til

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

og

Streptococcus infantarius 0,5 x 109
KDE/g

Streptococcus infantarius og Lactobacillus plantarum som inneholder
minst:

Blanding av:

Kalver

Preparat av Enterococcus faecium Smågriser
som inneholder minst 1 x 1010
KDE/g tilsetningsstoff

Enterococcus
KDE/g

og

Lactobacillus casei 2 x 109 KDE/g

Blanding av Lactobacillus casei Kalver
og Enterococcus faecium som
inneholder minst:

3 x 109 KDE/g

Lactobacillus rhamnosus
inneholder minst

og av

7 x 109 KDE/g

Enterococcus faecium som inneholder minst

DSM 7134

Lactobacillus rhamnosus

Blanding av:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Enterococcus faecium

Tilsetningsstoff

NORSK utgave
Nr. 49/114
2.10.2003

DSM 3530

Enterococcus faecium

(i forholdet 1/1)

DSM 5750

2,5 x 109 KDE/g

Høyeste
innhold

3,2 x 109

1,6 x 109

1 x 109

1,28 x 109

1,28 x 109

1 x 109

—

Oppfôringskalkuner

6 måneder

6 måneder

3,2 x 109

3,2 x 109

—

Oppfôringskyllinger

Kalver

1,28 x 109

1,92 x 109

0,48 x 109

0,96 x 109

KDE/kg fullfôr

Laveste
innhold

—

15 dager
før grising
og i
laktasjonsperioden

Høyeste
alder

Oppfôringssvin

Purker

Dyreart eller
dyregruppe

Preparat av Enterococcus faecium Kalver
som inneholder minst

3,2 x 109 KDE/g tilsetningsstoff
(1,6 x 109 KDE/g
av
hver
bakterie)

Bacillus licheniformis og Bacillus
subtilis som inneholder minst

DSM 5749

Bacillus subtilis

Blanding av:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Bacillus licheniformis

Tilsetningsstoff

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Kan brukes i fôrblandinger som inneholder de
godkjente
koksidiostatika:
amprolium-etopabat,
diclazuril, halofuginon, metiklorpindol/metylbenzokat,
monensinnatrium, nifursol og robenidin

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Kan brukes i fôrblandinger som inneholder de godkjente
koksidiostatika: amprolium-etopabat, diclazuril, halofuginon,
metiklorpindol/metylbenzokat,
monensinnatrium,
nicarbazin, robenidin og salinomycinnatrium

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet

Andre bestemmelser

28.2.2005(q)

28.2.2005(q)

23.11.2004(o)

23.11.2004(o)

23.11.2004(o)

23.11.2004(o)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

21

20

Nr. (eller
EF-nr.)

2.10.2003
Nr. 49/115

Tilsetningsstoff

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

NH4Fe(III)[Fe(II)(CN)6)]

—

—

—

—

—

Drøvtyggere (tamme
og viltlevende)

Kalver inntil begynnelsen av drøvtyggingen

Lam inntil begynnelsen
av drøvtyggingen

Kje inntil begynnelsen
av drøvtyggingen

Svin (tamme og viltlevende)

Første godkjenning: Kommisjonsdirektiv 97/72/EF (EFT L 351 av 23.12.1997, s. 55).
Første godkjenning: Kommisjonsdirektiv 96/66/EF (EFT L 272 av 25.10.1996, s. 32).
Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2316/98 (EFT L 289 av 28.10.1998, s. 4).
Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 639/1999 (EFT L 82 av 26.3.1999, s. 6).
Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1245/1999 (EFT L 150 av 17.6.1999, s. 15).
Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1436/98 (EFT L 191 av 7.7.1998, s. 15).
Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 866/1999 (EFT L 108 av 27.4.1999, s. 21).
Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1411/1999 (EFT L 164 av 30.6.1999, s. 56).
Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2374/98 (EFT L 295 av 4.11.1998, s. 3).

Jern(III)ammoniumheksacyanoferrat(II)

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

50

50

50

50

50

500

500

500

500

500

mg/kg fullfôr

Laveste
innhold

Radioaktivitetsbindende stoffer

Dyreart eller
dyregruppe

«Mengden av jern(III)ammonium- heksacyanoferrat(II) i
dagsrasjonen skal være mellom 10 og 150 mg per 10 kg
kroppsvekt.»

I bruksanvisningen angis:

«Mengden av jern(III)ammonium- heksacyanoferrat(II) i
dagsrasjonen skal være mellom 10 og 150 mg per 10 kg
kroppsvekt.»

I bruksanvisningen angis:

«Mengden av jern(III)ammonium-heksacyanoferrat(II) i
dagsrasjonen skal være mellom 10 og 150 mg per 10 kg
kroppsvekt.»

I bruksanvisningen angis:

«Mengden av jern(III)ammonium- heksacyanoferrat(II) i
dagsrasjonen skal være mellom 10 og 150 mg per 10 kg
kroppsvekt.»

I bruksanvisningen angis:

«Mengden av jern(III)ammonium- heksacyanoferrat(II) i
dagsrasjonen skal være mellom 10 og 150 mg per 10 kg
kroppsvekt.»

I bruksanvisningen angis:

Andre bestemmelser

13.10.2001(b)

13.10.2001(b)

13.10.2001(b)

13.10.2001(b)

13.10.2001(b)

Godkjenning
gyldig til

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

1.1

1. Bindemidler for radioaktivt cesium (137Cs og 134Cs)

Nr. (eller
EF-nr.)

NORSK utgave
Nr. 49/116
2.10.2003

(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)
(s)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1636/1999 (EFT L 194 av 27.7.1999, s. 17).
Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2690/1999 (EFT L 326 av 18.12.1999, s. 33).
Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 654/2000 (EFT L 79 av 30.3.2000, s. 26).
Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1353/2000 (EFT L 155 av 28.6.2000, s. 15).
Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1887/2000 (EFT L 227 av 7.9.2000, s. 13).
Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2437/2000 (EFT L 280 av 4.11.2000, s. 28).
Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2697/2000 (EFT L 319 av 16.12.2000, s. 1).
Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 418/2001 (EFT L 62 av 2.3.2001, s. 3).
Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 937/2001 (EFT L 130 av 12.5.2001, s. 25).
Første godkjenning: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2001 (EFT L 180 av 3.7.2001, s. 18).
Dersom et eventuelt krav om fastsettelse av en særlig øvre grense for dioksininnhold basert på tilstrekkelige data ikke blir oppfylt, gjelder en øvre grense på 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg fra 15. oktober 2000.
1 FTU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol uorganisk fosfat per minutt fra natriumfytat ved pH 5,5 og 37 ºC.
1 FYT er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol uorganisk fosfat per minutt fra natriumfytat ved pH 5,5 og 37 ºC.
1 GALU er den mengden enzym som hydrolyserer 1 mikromol p-nitrofenyl-alfa-galaktopyranosid per minutt ved pH 5,5 og 37 ºC.
1 FBG er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 5,0 og 30 ºC.
1 FXU er den mengden enzym som frigjør 7,8 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra arabinoxylan fra azo-hvete per minutt ved pH 6,0 og 50 ºC.
1 FXU er den mengden enzym som frigjør 3,1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra arabinoxylan fra azo-hvete per minutt ved pH 6,0 og 50 ºC.
1 FXU er den mengden enzym som frigjør 0,15 mikromol xylose fra azurin-tverrbundet xylan per minutt ved pH 5,0 og 40 ºC.
1 BGU er den mengden enzym som frigjør 0,15 mikromol glukose fra azurin-tverrbundet betaglukan per minutt ved pH 5,0 og 40 ºC.
1 EXU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra arabinoxylan per minutt ved pH 3,5 og 55 ºC.
1 RAU er den mengden enzym som omdanner 1 mg løselig stivelse til et produkt som har samme absorpsjon som en referansefarge ved 620 nm etter reaksjon med jod, per minutt ved pH 6,6 og 30 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 0,1 mikromol glukose fra karboksymetylcellulose per minutt ved pH 5,0 og 40 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 0,1 mikromol glukose fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 5,0 og 40 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 0,1 mikromol glukose fra xylan fra havreagner per minutt ved pH 5,0 og 40 ºC.
1 BGU er den mengden enzym som frigjør 0,278 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 3,5 og 40 ºC.
1 EXU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra arabinoxylan fra hvete per minutt ved pH 3,5 og 55 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol xylose fra bjørkexylan per minutt ved pH 5,3 og 50 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 5,0 og 30 ºC.
1 CU er den mengden enzym som frigjør 0,128 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 4,5 og 30 ºC.
1 EPU er den mengden enzym som frigjør 0,0083 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra xylan fra havreagner per minutt ved pH 4,7 og 30 ºC.
1 AGL er den mengden enzym som frigjør 5,55 mikromol reduserende sukker (maltoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 4,6 og 30 ºC.
1 AXC er den mengden enzym som frigjør 17,2 mikromol reduserende sukker (maltoseekvivalenter) fra xylan fra havre per minutt ved pH 4,7 og 30 ºC.
1 BGN er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 4,8 og 50 ºC.
1 IFP er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra xylan fra havre per minutt ved pH 4,8 og 50 ºC.
1 QXU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra xylan fra havre per minutt ved pH 5,1 og 50 ºC.
1 QGU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 4,8 og 50 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra havre per minutt ved pH 4,0 og 30 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra xylan fra havre per minutt ved pH 4,0 og 30 ºC.
1 BU er den mengden enzym som frigjør 0,06 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 4,8 og 50 ºC.
1 BXU er den mengden enzym som frigjør 0,06 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra bjørkexylan per minutt ved pH 5,3 og 50 ºC.
1 BU er den mengden enzym som frigjør 0,06 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 4,8 og 50 ºC.
1 PPU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol uorganisk fosfat fra natriumfytat per minutt ved pH 5 og 37 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 2,78 mikromol reduserende sukker (maltoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 5,0 og 50 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 5,55 mikromol reduserende sukker (maltoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 5,0 og 50 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 4,00 mikromol reduserende sukker (maltoseekvivalenter) fra bjørkexylan per minutt ved pH 5,5 og 50 ºC.
1 EU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra xylan fra havre per minutt ved pH 4,5 og 40 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra xylan fra havreagner per minutt ved pH 5,3 og 50 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra havre per minutt ved pH 4,0 og 30 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra xylan fra havre per minutt ved pH 4,0 og 30 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra hvetestivelse per minutt ved pH 4,0 og 30 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikrogram fenolforbindelser (tyrosinekvivalenter) fra et kaseinsubtrat per minutt ved pH 7,5 og 40 ºC.
1 U er den mengden enzym som hydrolyserer 1 mikromol glukosidbindinger fra et vannuoppløselig, tverrbundet stivelsespolymersubstrat per minutt ved pH 6,5 og 37 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende materiale (galakturonsyreekvivalenter) fra et poly-D-galakturonsyresubstrat per minutt ved pH 5,0 og 40 ºC.
1 KNU er den mengden enzym som frigjør 672 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra løselig stivelse per minutt ved pH 5,6 og 37 ºC.
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1 IU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra bjørkexylan per minutt ved pH 4,5 og 30 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 0,0056 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 7,5 og 30 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 0,0056 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra karboksymetylcellulose per minutt ved pH 4,8 og 50 ºC.
1 U er den mengden enzym som hydrolyserer 1 mikromol glukose fra et tverrbundet stivelsespolymer per minutt ved pH 7,5 og 37 ºC.
1 U er den mengden enzym som hydrolyserer 1 mikromol glukosidbindinger fra et vannuoppløselig, tverrbundet stivelsespolymersubstrat per minutt ved pH 7,5 og 37 ºC.
1 U er den mengden enzym som gjør 1 mikrogram azo-kaseinsubstrat løselig i trikloreddiksyre per minutt ved pH 7,5 og 37 ºC.
1 U er den mengden enzym som frigjør 0,0067 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra bjørkexylan per minutt ved pH 5,3 og 50 ºC.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2205/2001

Nr. 49/119

2003/EØS/49/05

av 14. november 2001
om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer, med omsyn til tilbakekalling
av godkjenninga av visse tilsetjingsstoff(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

6)

Etter samråd med Det faste fôrvareutvalet og i
samsvar med artikkel 4 nr. 5 i direktiv 70/524/EØF
har Kommisjonen likeins meldt frå til dei som søkte
om godkjenning til å marknadsføre det førnemnde
antibiotikumet, om at føresegnene om den administrative
framlegginga av saksmappene ikkje var stetta når det
gjeld visse dyregrupper, ettersom opplysningar både
om verknader og toleranseforsøk mangla for desse
kategoriane.

7)

For å kunne utelukke at manglane i samband med
innsendinga av dei naudsynte opplysningane hadde årsak
i uventa leveringsproblem, fekk dei førnemnde søkjarane
ein tilleggsfrist på tre veker til å sende inn dei manglande
opplysningane.

8)

Det vart sendt inn tilleggsopplysningar for fleire stoff,
men dette var ikkje tilstrekkeleg til at krava i direktiv
87/153/EØF vart stetta. For andre stoff var det ikkje
sendt inn tilleggsopplysningar til Kommisjonen innan
den fastsette tilleggsfristen.

9)

Ettersom krava i direktiv 70/524/EØF ikkje er vortne
stetta med omsyn til dei førnemnde koksidiostatikuma,
bør godkjenninga av desse tilsetjingsstoffa kallast tilbake,
og stoffa bør ikkje lenger vere oppførde i kapittel I i
vedlegg B til direktivet.

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer
i fôrvarer(1), sist endra ved europaparlaments- og rådsdirektiv
2001/46/EF(2), særleg artikkel 9g nr. 4, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

3)

4)

5)

Etter artikkel 9g nr. 1 i direktiv 70/524/EØF vart dei
antibiotikuma og koksidiostatikuma som var førde opp
i vedlegg I til det nemnde direktivet før 1. januar 1988,
mellombels godkjende frå 1. april 1998 og førde over
til kapittel I i vedlegg B for å verte vurderte på nytt som
tilsetjingsstoff som er knytte til den som er ansvarleg for
marknadsføringa.
Søknader om ny godkjenning skulle sendast inn for dei
førnemnde tilsetjingsstoffa. I artikkel 9g nr. 4 i direktiv
70/524/EØF er det vidare fastsett at dei tilhøyrande
saksmappene, i samsvar med artikkel 4 i det nemnde
direktivet, skulle sendast inn innan 30. september 2000
med sikte på ny vurdering.
Saksmapper for koksidiostatikuma metiklorpindol,
metiklorpindol/metylbenzokat, amprolium, amprolium/
etopabat, dimetridazol og nicarbazin og for antibiotikumet
flavofosfolipol vart sende inn innan 1. oktober 2000.
I samsvar med artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/524/EØF
har medlemsstatane kontrollert at saksmappene var
utarbeidde i samsvar med rådsdirektiv 87/153/EØF av
16. februar 1987 om fastsettelse av retningslinjer for
vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer(3), sist endra
ved kommisjonsdirektiv 2001/79/EF(4), innan ein frist
på 60 dagar rekna frå datoen då saksmappene vart sende
over til dei.
Etter samråd med Det faste fôrvareutvalet og i
samsvar med artikkel 4 nr. 5 i direktiv 70/524/EØF har
Kommisjonen meldt frå til dei som søkte om godkjenning
til å marknadsføre dei førnemnde koksidiostatikuma, om
at føresegnene om den administrative framlegginga av
saksmappene ikkje var stetta, ettersom både opplysningar
om identifikasjon av stoffa og viktige toksikologiske data
mangla.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 297 av 15.11.2001, s. 3,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av
31.10.2002, s. 1.
1
( ) TEF L 270 av 14.12.1970, s. 1.
2
( ) TEF L 234 av 1.9.2001, s. 55.
(3) TEF L 64 av 7.3.1987, s. 19.
(4) TEF L 267 av 6.10.2001, s. 1.

10) Ettersom krava i direktiv 70/524/EØF ikkje er vortne
stetta med omsyn til antibiotikumet flavofosfolipol når
det gjeld visse dyregrupper, bør oppføringa av dette
antibiotikumet endrast tilsvarande i kapittel I i vedlegg B
til direktivet.
11) Det er føremålstenleg at det i eit avgrensa tidsrom
kan tillatast bruk av dei eksisterande lagra av dei
koksidiostatikuma og det antibiotikumet som er omfatta
av denne forordninga.
12) Det faste fôrvareutvalet har ikkje gjeve noka fråsegn.
Kommisjonen la difor 25. juli 2001 fram desse
tiltaka for Rådet, i samsvar med artikkel 23 i direktiv
70/524/EØF, og Rådet skulle ta avgjerda si innan ein frist
på tre månader.
13) Rådet har ikkje teke noka avgjerd innan den fastsette
fristen. Rådet har ikkje forkasta dei framlagde tiltaka
med vanleg fleirtal innan den same fristen. Difor bør
Kommisjonen no vedta desse tiltaka —
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2. I oppføringane som gjeld flavofosfolipol, vert det gjort
følgjande endringar:

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1

a) dyregruppa «Pelsdyr unntatt kaniner» går ut,

I kapittel I i vedlegg B til direktiv 70/524/EØF vert det gjort
følgjande endringar:

b) dyregruppa «Annet fjørfe unntatt ender, gjess, duer»
vert bytt ut med dyregruppa «Oppfôringskyllinger».

1. Følgjande stoff som høyrer til gruppa «Koksidiostatika og
andre stoffer med legemiddelvirkning», går ut:
— metiklorpindol,
— metiklorpindol/metylbenzokat,
— amprolium,

Artikkel 2

— amprolium/etopabat,
— dimetridazol,
— nicarbazin.

Denne forordninga tek til å gjelde seks månader etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 14. november 2001.
For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen
__________
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Nr. 49/121

2003/EØS/49/06

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2380/2001
av 5. desember 2001
om tiårig godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

slikt vern skulle imidlertid være sikret ved anvendelse av
rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting
av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse
på arbeidsplassen(3).

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/46/EF(2), særlig
artikkel 4, og

6)

Vitenskapskomiteen for fôrvarer har avgitt en
positiv uttalelse med hensyn til uskadeligheten til
koksidiostatikumet samt om dets gunstige virkning på
husdyrproduksjonen på de vilkår som er beskrevet i
nevnte vedlegg.
Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for fôrvarer —

ut fra følgende betraktninger:
1)

Artikkel 2 bokstav aaa) i direktiv 70/524/EØF krever at
godkjenningen av koksidiostatika må være knyttet til den
som er ansvarlig for markedsføringen.

7)

2)

Artikkel 9 i direktiv 70/524/EØF fastsetter at et stoff
kan godkjennes dersom alle vilkår fastsatt i artikkel 3a i
direktivet er oppfylt.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

3)

Vurderingen av den innsendte dokumentasjonen viser
at koksidiostatikumet beskrevet i vedlegget oppfyller
alle vilkår i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF når det
benyttes til den dyregruppe og på de vilkår som er
beskrevet i vedlegget til denne forordning. Stoffet bør
derfor godkjennes på disse vilkår.

4)

5)

Artikkel 1

Tilsetningsstoffet som tilhører gruppen «koksidiostatika og
andre stoffer med legemiddelvirkning» og som er oppført i
vedlegget til denne forordning, godkjennes som tilsetningsstoff
i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg.

Artikkel 9b i direktiv 70/524/EØF fastsetter at
godkjenningen av slike stoffer skal gis for et tidsrom
på ti år fra den dato da den endelige godkjenningen får
virkning.
Vurderingen av saksmappen viser at det kan være
nødvendig med bestemte framgangsmåter for å verne
arbeidstakere mot eksponering for tilsetningsstoffene. Et

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Den får anvendelse fra 15. desember 2001.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 5. desember 2001.

For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 321 av 6.12.2001, s. 18,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av
31.10.2002, s. 1.
(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EFT L 234 av 1.9.2001, s. 55.

(3)

EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.

Navn og
registreringsnummer
til den som er
ansvarlig for
markedsføringen

Tilsetningsstoff
(handelsbetegnelse)

E 770

Alpharma AS

Beta-maduramicin-ammonium:
< 10 %

Analoge urenheter:

Ammoniumsalt av monokarb
oksylsyrepolyeter framstilt av
Actinomadura yumaensis (ATCC
31585) (NRRL 12515)

CAS-nr.: 84878-61-5

C47H83O17N,

Alfa-maduramicinammonium

Aktivt stoff:

Oppmalte maiskolber q. s. 100 g

«Denne fôrvaren inneholder
et tilsetningsstoff av ionoforgruppen som det kan være
utilrådelig å bruke samtidig
med visse legemidler (f.eks.
tiamulin)»

«Farlig for dyr av hestefamilien».

Bruk de siste 5 døgn før slakting
er forbudt.

Benzylalkohol: 5 g/100 g

5

I bruksanvisningen angis:

5

mg aktivt stoff/kg fullfôr

Andre bestemmelser

Alfa-maduramicinammonium 1 g/100 g

16 uker

Høyeste alder

(Cygro 1 %)

Kalkun

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
innhold

Tilsetningsstoffets sammensetning:

Sammensetning, kjemisk formel,
beskrivelse

Laveste
innhold

Alfa-maduramicinammonium 1 g/100 g

«Koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning

Tilsetningsstof fets
registreringsnummer

VEDLEGG

15.12.2011»

Godkjenningsperiodens utløp
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Nr. 49/123

2003/EØS/49/07

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 548/2000
av 14. mars 2000

om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import
fra tredjestater, omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(*)

4)

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av
24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter
og næringsmidler(1), sist endra ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 331/2000(2), særleg artikkel 11 nr. 1, og

Fristen for oppføring av Argentina, Australia, Ungarn
og Israel i den lista som er fastsett i artikkel 11 nr. 1 i
forordning (EØF) nr. 2092/91, går ut 30. juni 2000 og
bør difor lengjast ytterlegare, slik at importen kan haldast
ved lag. For Israel og Argentina vil lenginga av fristen
verte vurdert på nytt i lys av dei kontrollvitjingane som
er gjennomførde eller planlagde i desse statane.

5)

Dei ungarske styresmaktene har sendt inn det nye namnet
på det ungarske kontrollorganet Biokultura, som bør
førast opp i vedlegget.

ut frå desse synsmåtane:

6)

Visse tekniske ajourføringar er naudsynte for Australia,
Israel og Sveits.

7)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå det utvalet som er nemnt i
artikkel 14 i forordning (EØF) nr. 2092/91 —

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —
med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

1)

2)

3)

I medhald av artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr.
2092/91 kan produkt som er importerte frå ein tredjestat,
marknadsførast berre dersom dei opphavleg kjem frå
ein tredjestat som er førd opp i ei liste som er utarbeidd
i samsvar med vilkåra i artikkel 11 nr. 2 i forordning
(EØF) nr. 2092/91. Ei slik liste er fastsett i vedlegget til
kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92(3), sist endra ved
forordning (EF) nr. 1367/98(4).
Den tsjekkiske republikken har bede Kommisjonen om å
verte førd opp i den lista som er fastsett i artikkel 11 nr. 1
i forordning (EØF) nr. 2092/91, og har sendt over dei
opplysningane som krevst i medhald av artikkel 2 nr. 2 i
forordning (EØF) nr. 94/92.
Granskinga av desse opplysningane og den påfølgjande
drøftinga med dei tsjekkiske styresmaktene har synt
at krava til produksjon og kontroll i denne staten er
jamgode med dei krava som er fastsette i forordning
(EØF) nr. 2092/91.

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 vert endra i samsvar
med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 14. mars 2000.
For Kommisjonen
Franz FISCHLER
Medlem av Kommisjonen

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 67 av 15.3.2000, s. 12,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 3.
(1) TEF L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) TEF L 48 av 19.2.2000, s. 1.
(3) TEF L 11 av 17.1.1992, s. 14.
(4) TEF L 185 av 30.6.1998, s. 11.

NORSK utgave

Nr. 49/124

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

1.

Følgjande tekst vert lagd til etter teksta som gjeld Australia:
«DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK:
1.

Produktkategorier:
a) ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF)
nr. 2092/91,
b) næringsmidler som hovedsakelig består av én eller flere ingredienser av vegetabilsk opprinnelse i henhold
til artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2092/91.

2.

Opprinnelse: produktene i kategori 1 bokstav a) og ingredienser framstilt etter økologiske produksjonsmetoder
i produkter i kategori 1 bokstav b) er framstilt i Den tsjekkiske republikk.

3.

Kontrollorgan: KEZ o.p.s.

4.

Organ som utsteder sertifikatet:
— Avdeling for strukturpolitikk og miljø (Ministry of Agriculture)
— KEZ o.p.s.

5.
2.

Frist for oppføring: 30.6.2003.»

I tekstene som gjeld Argentina, Australia, Ungarn og Israel, skal nr. 5 lyde:
«5. Frist for oppføring: 30.6.2003.»

3.

I teksta som gjeld Ungarn, skal nr. 3 og 4 lyde:
«3. Kontrollorganer: Biokontroll Hungária Közhasznú Társaság (Biokontroll Hungária Kht) og Skal.
4.

4.

Organer som utsteder sertifikatet: Biokontroll Hungária Közhasznú Társaság og Skal (kontoret i Ungarn).

I teksta som gjeld Australia, vert namnet på kontrollorganet «Australian Quarantine and Inspection Service
(AQIS)» bytt ut med
«Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry).»

5.

I teksta som gjeld Israel, skal nr. 3 lyde:
«3. Kontrollorgan: Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural
Development).»

6.

I teksta som gjeld Sveits, skal nr. 3 lyde:
«3. Kontrollorganer: Institut für Marktökologie (IMO), bio.inspecta AG og Schweizerische Vereinigung für
Qualitäts- und Management-Systeme (SQS).»

_______
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Nr. 49/125

2003/EØS/49/08

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1616/2000
av 24. juli 2000

om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med
import fra tredjestater, omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(*)

med omsyn til dyr og animalske produkt er jamgode
med dei krava som er fastsette i forordning (EØF)
nr. 2092/91. Det er likevel venta at dei argentinske
styresmaktene skal gje visse garantiar, og difor bør
jamstellinga av dyr og animalske produkt avgrensast til
eit tidsrom på seks månader.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —
med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av
24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter
og næringsmidler(1), sist endra ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 1437/2000(2), særleg artikkel 11 nr. 1, og

4)

Israel har bede Kommisjonen om å endre vilkåra for
oppføringa deira i lista, slik at import av økologisk
produserte råvarer kan tillatast, og har sendt over dei
opplysningane som krevst i medhald av artikkel 2
nr. 5 i forordning (EØF) nr. 94/92. Granskinga av dei
opplysningane som er sende over, har synt at krava er
jamgode med dei krava som følgjer av regelverket til
Fellesskapet.

5)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå det utvalet som er nemnt i
artikkel 14 i forordning (EØF) nr. 2092/91 —

ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

3)

I medhald av artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr.
2092/91 kan produkt som er importerte frå ein tredjestat,
marknadsførast berre dersom dei opphavleg kjem frå
ein tredjestat som er oppførd i ei liste som er utarbeidd
i samsvar med vilkåra i artikkel 11 nr. 2 i forordning
(EØF) nr. 2092/91. Denne lista er førd opp i vedlegget til
kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92(3), sist endra ved
forordning (EF) nr. 548/2000(4).
Argentina og Sveits har bede Kommisjonen om at dei
produktkategoriane som er førde opp i den lista som er
fastsett i artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91,
vert utvida til å omfatte dyr og animalske produkt, og har
sendt over dei opplysningane som krevst i medhald av
artikkel 2 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 94/92.
Granskinga av desse opplysningane og den påfølgjande
drøftinga med dei argentinske og sveitsiske styresmaktene
har synt at krava til produksjon og kontroll i desse statane

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 vert endra med
omsyn til Argentina, Israel og Sveits i samsvar med vedlegget
til denne forordninga.
Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 24. august 2000.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 24. juli 2000.
For Kommisjonen
Franz FISCHLER
Medlem av Kommisjonen

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 185 av 25.7.2000, s. 62,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 3.
(1) TEF L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) TEF L 161 av 1.7.2000, s. 62.
(3) TEF L 11 av 17.1.1992, s. 14.
(4) TEF L 67 av 15.3.2000, s. 12.
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VEDLEGG

ARGENTINA
1.

Produktkategorier:
a) ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr.
2092/91, med unntak av
— dyr og animalske produkter som er påført eller skal påføres opplysninger om omleggingen,
b) næringsmidler som hovedsakelig består av én eller flere ingredienser av vegetabilsk opprinnelse i henhold til
artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2092/91, med unntak av
— dyr og animalske produkter som er påført eller skal påføres opplysninger om omleggingen.

2.

Opprinnelse: produktene i kategori 1 bokstav a) og ingrediensene framstilt etter økologiske produksjonsmetoder i
produkter i kategori 1 bokstav b) er framstilt i Argentina.

3.

Kontrollorganer: Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos
SRL (Argencert) og Organización Internacional Agropecuaria (OIA).

4.

Organer som utsteder sertifikatet: se nr. 3.

5.

Frist for oppføring av planter og planteprodukter: 30. juni 2003. Frist for oppføring av dyr og animalske produkter:
28. februar 2001.

ISRAEL
I teksta som gjeld Israel, skal nr. 2 lyde:
«Opprinnelse: produktene i kategori 1 bokstav a) og ingrediensene framstilt etter økologiske produksjonsmetoder
i produkter i kategori 1 bokstav b) er framstilt i Israel eller importert til Israel
— fra Det europeiske fellesskap, eller
— fra en tredjestat i henhold til en ordning ansett som likeverdig i samsvar med bestemmelsene i artikkel 11
nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91.»
SVEITS
1.

Produktkategorier:
a) ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter og dyr og ubearbeidede animalske produkter i henhold til
artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2092/91, med unntak av
— produkter produsert i omleggingsperioden i samsvar med artikkel 5 nr. 5 i nevnte forordning,
— biavlsprodukter,
b) bearbeidede vegetabilske landbruksprodukter og bearbeidede animalske produkter beregnet på konsum i
henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2092/91, med unntak av
— produkter i henhold til artikkel 5 nr. 5 i nevnte forordning som inneholder en ingrediens av vegetabilsk
opprinnelse og er produsert i omleggingsperioden,
— produkter hvis ingredienser som er framstilt etter økologiske produksjonsmetoder, inneholder
biavlsprodukter framstilt i Sveits.

2.

Opprinnelse: produktene i kategori 1 bokstav a) og ingrediensene framstilt etter økologiske produksjonsmetoder i
produkter i kategori 1 bokstav b) er framstilt i Sveits eller importert til Sveits
— fra Det europeiske fellesskap, eller
— fra en tredjestat i henhold til en ordning ansett som likeverdig i samsvar med bestemmelsene i artikkel 11 nr.
1 i forordning (EØF) nr. 2092/91, eller
— fra en tredjestat der en medlemsstat i Det europeiske fellesskap i samsvar med bestemmelsene i artikkel 11
nr. 6 i forordning (EØF) nr. 2092/91 har godkjent at det samme produktet er framstilt og kontrollert i nevnte
tredjestat på de samme vilkår som dem som er anerkjent i medlemsstaten.

3.

Kontrollorganer: Institut für Marktökologie (IMO), bio.inspecta AG og Schweizerische Vereinigung für
Qualitäts- und Management-Systeme (SQS).

4.

Organer som utsteder sertifikatet: se nr. 3.

5.

Frist for oppføring: 31. desember 2002.
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2003/EØS/49/09

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2426/2000
av 31. oktober 2000

om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av
ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(*)
3)

De argentinske myndigheter har framlagt for
Kommisjonen alle garantier og opplysninger som
er nødvendige for å bekrefte at det nye kontroll- og
sertifiseringsorganet oppfyller kriteriene fastsatt i
artikkel 11 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91
av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter
og næringsmidler(1), sist endret ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 2020/2000(2), særlig artikkel 11 nr. 1 bokstav a), og

4)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 14 i forordning
(EØF) nr. 2092/91 —

ut fra følgende betraktninger:

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

1)

I henhold til artikkel 11 nr. 1 bokstav a) i forordning
(EØF) nr. 2092/91 kan produkter som er importert
fra en tredjestat markedsføres bare dersom de har
sin opprinnelse i en tredjestat som er oppført på en
liste utarbeidet i samsvar med kriteriene fastsatt i
nevnte artikkel nr. 2. Listen finnes i vedlegget til
kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92(3), sist endret
ved forordning (EF) nr. 1616/2000(4).

Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 endres som angitt i
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2
2)

De argentinske myndigheter har anmodet Kommisjonen
om at et nytt kontroll- og sertifiseringsorgan inntas på
listen i samsvar med forordning (EØF) nr. 94/92.

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 31. oktober 2000.
For Kommisjonen
Franz FISCHLER
Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG
Nr. 3 i teksten som omhandler Argentina, skal lyde:
«3. Kontrollorganer:
— Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert),
— Organización Internacional Agropecuaria (OIA),
— Letis SA»
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 279 av 1.11.2000, s. 19,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 3.
(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) EFT L 241 av 26.9.2000, s. 39.
(3) EFT L 11 av 17.1.1992, s. 14.
(4) EFT L 185 av 25.7.2000, s. 62.
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2003/EØS/49/10

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 349/2001
av 21. februar 2001

om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med
import fra tredjestater, omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(*)

jamgode med dei krava som følgjer av regelverket til
Fellesskapet.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —
med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni
1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter
og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(1),
sist endra ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2020/2000(2),
særleg artikkel 11 nr. 1, og

3)

Argentina har gjeve Kommisjonen dei garantiane han har
bede om med omsyn til produksjon og kontroll av dyr og
animalske produkt. Fristen for oppføring i lista, som går
ut 28. februar 2001, bør difor lengjast ytterlegare, slik at
importen kan haldast ved lag.

4)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå det utvalet som er nemnt i
artikkel 14 i forordning (EØF) nr. 2092/91 —

ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

I medhald av artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF)
*nr. 2092/91 kan produkt som er importerte frå ein
tredjestat, marknadsførast berre dersom dei opphavleg
kjem frå ein tredjestat som er oppførd i ei liste som
er utarbeidd i samsvar med vilkåra i artikkel 11 nr. 2 i
forordning (EØF) nr. 2092/91. Denne lista er førd opp i
vedlegget til kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92(3),
sist endra ved forordning (EF) nr. 2426/2000(4).
Ungarn har bede Kommisjonen om å endre vilkåra for
oppføringa deira i lista, slik at import av økologisk
produserte råvarer kan tillatast, og har sendt over dei
opplysningane som krevst i medhald av artikkel 2
nr. 5 i forordning (EØF) nr. 94/92. Granskinga av dei
opplysningane som er sende over, har synt at krava er

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 vert endra med omsyn
til Argentina og Ungarn i samsvar med vedlegget til denne
forordninga.

Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 21. februar 2001.
For Kommisjonen
Franz FISCHLER
Medlem av Kommisjonen

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 52 av 22.2.2001, s. 14,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 3.
(1) TEF L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) TEF L 241 av 26.9.2000, s. 39.
(3) TEF L 11 av 17.1.1992, s. 14.
(4) TEF L 279 av 1.11.2000, s. 19.
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VEDLEGG

I teksta som gjeld Argentina, skal nr. 5 lyde:
«5. Frist for oppføring: 30. juni 2003.»
I teksta som gjeld Ungarn, skal nr. 2 lyde:
«2. Opprinnelse: produktene i kategori 1 bokstav a) og ingrediensene framstilt etter økologiske produksjonsmetoder
i produkter i kategori 1 bokstav b) er framstilt i Ungarn eller importert til Ungarn
— fra Det europeiske fellesskap, eller
— fra en tredjestat i henhold til en ordning ansett som likeverdig i samsvar med bestemmelsene i artikkel 11
nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91.»

Nr. 49/129
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2003/EØS/49/11

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 331/2000
av 17. desember 1999

om endring av vedlegg V til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91
av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter
og næringsmidler(1), sist endret ved forordning (EF)
nr. 1804/1999(2), særlig artikkel 13 tredje strekpunkt, og

4)

Logoen gir næringsdrivende en mulighet til å øke tilliten
til deres produkter blant forbrukerne i Den europeiske
union, samt til å gjøre produktene mer gjenkjennelige.

5)

Bruk av logoen innebærer at når et produkt er merket
med logoen, har det i alle ledd i produksjonen,
tilberedningen og markedsføringen vært underlagt en
kontrollordning som medlemsstatene har ansvaret for.
Denne kontrollordningen garanterer at produktet er ekte,
og at bestemmelsene om økologisk produksjonsmetode
er overholdt.

6)

For næringsdrivende kan logoen bli et nyttig hjelpemiddel
som de kan bruke i forbindelse med merkingen av sine
produkter når alle vilkår for slik bruk er oppfylt.

7)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 14 i forordning
(EØF) nr. 2092/91 —

ut fra følgende betraktninger:

1)

I artikkel 10 i forordning (EØF) nr. 2092/91 åpnes det
for å bruke en logo når denne er definert i vedlegg V til
forordning (EØF) nr. 2092/91. Næringsdrivende kan på
frivillig basis bruke logoen på de vilkår som er fastsatt i
nevnte artikkel.

2)

Fellesskapslogoen kan brukes sammen med angivelsen
nevnt i artikkel 10 og vedlegg V om at produktene har
vært underlagt kontrollordningen.

3)

For å gjøre merkingen lett forståelig for forbrukerne,
må det tas med så få opplysninger som mulig, og de må
være standardiserte. Logoen må bare anvendes i samsvar
med de klart definerte tekniske kravene i den grafiske
håndboken.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 48 av 19.2.2000, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2002 av 12. juli 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 5.
(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s.1.
(2) EFT L 222 av 24.8.1999, s.1.

Artikkel 1

Vedlegg V til forordning (EØF) nr.2092/91 erstattes med
vedlegget til denne forordning.
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Artikkel 2

Artikkel 3

Når fellesskapslogoen nevnt i del B i vedlegget brukes i
forbindelse med merking, kommer bestemmelsene i artikkel
10 i forordning (EØF) nr. 2092/91 og i del B.1, B.2, B.3, og
B.4 i vedlegget til denne forordning til anvendelse.

Denne forordning trer i kraft den 60. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Angivelser i henhold til vedlegg V fastlagt før denne
forordning trådte i kraft, kan fortsatt brukes inntil eksisterende
lagre er oppbrukt.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 17. desember 1999.
For Kommisjonen
Franz FISCHLER
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«V. VEDLEGG
DEL A: ANGIVELSE AV AT PRODUKTENE OMFATTES AV KONTROLLORDNINGEN

Angivelsen av at et produkt omfattes av kontrollordningen, skal være på samme språk som på merkingen.
ES:

Agricultura Ecológica - Sistema de control CE

DA:

Økologisk Jordbrug - EF-kontrolordning

DE:

Ökologischer Landbau - EG-Kontrollsystem eða Biologische Landwirtschaft - EG-Kontrollsystem

EL:

Βιολογική γεωργία — Σύστηµα ελέγχου ΕΚ

EN:

Organic Farming - EC Control System

FR:

Agriculture biologique - Système de contrôle CE

IT:

Agricoltura Biologica - Regime di controllo CE

NL:

Biologische landbouw - EG-controlesysteem

PT:

Agricultura Biológica - Sistema de Controlo CE

FI:

Luonnonmukainen maataloustuotanto - EY:n valvontajärjestelmä

SV:

Ekologiskt jordbruk - EG-kontrollsystem
DEL B: FELLESSKAPSLOGO

B.1

Vilkår for gjengivelse og bruk av fellesskapslogoen

B.1.1 Fellesskapslogoen nevnt ovenfor skal være i samsvar med modellene i del B.2 i dette vedlegg.

B.1.2 De angivelsene som skal inngå i logoen, er oppført i del B.3 i dette vedlegg. Det er også mulig å bruke
logoen med angivelsene i del A i dette vedlegg.

B.1.3. Ved bruk av EF-logoen og angivelsene i del B.3 i dette vedlegg skal reglene for teknisk reproduksjon
fastsatt i den grafiske håndboken i dette vedlegg følges.
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B.2. Modeller

Nr. 49/133

Nr. 49/134

EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

2.10.2003

EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

2.10.2003

B.3.

Nr. 49/135

Angivelser som skal være med i fellesskapslogoen

B.3.1. Enkeltangivelser:
ES:

AGRICULTURA ECOLÓGICA

DA:

ØKOLOGISK JORDBRUG

DE:

BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT eða ÖKOLOGISCHER LANDBAU

EL:

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN:

ORGANIC FARMING

FR:

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT:

AGRICOLTURA BIOLOGICA

NL:

BIOLOGISCHE LANDBOUW

PT:

AGRICULTURA BIOLÓGICA

FI:

LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV:

EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2. Kombinasjon av to angivelser:
Kombinasjon av to angivelser på språkene nevnt i B.3.1 er tillatt, forutsatt at de oppføres som vist i eksemplene
nedenfor:
NL/FR:

BIOLOGISCHE LANDBOUW – AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV:

LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO – EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE:

AGRICULTURE BIOLOGIQUE – BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT
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1. INNLEDNING
Denne grafiske håndboken er ment å være et hjelpemiddel for næringsdrivende ved reproduksjon av logoen.
2. ALMINNELIG BRUK AV LOGOEN
2.1. LOGOEN I FARGER (referansefarger)
Når logoen i farger brukes, skal det enten benyttes spesialfarger (Pantone) eller firfargetrykk Referansefargene er
oppført nedenfor.
LOGOEN I PANTONE

GRØNT: Pantone 367
BLÅTT: Pantone Reflex Blue
Tekst med blå skrift

LOGOEN I FIRFARGETRYKK

BLÅTT: 100 % cyan + 80% magenta
GRØNT: 30,5 % cyan + 60% gult
Tekst med blå skrift

Nr. 49/138
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2.2. LOGOEN I ÉN FARGE: LOGOEN I SVART-HVITT
Logoen i svart-hvitt kan brukes som vist nedenfor:
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2.3. KONTRAST TIL BAKGRUNNSFARGER
Dersom logoen i farger brukes på en farget bakgrunn som gjør at det blir vanskelig å lese teksten, kan logoen settes
inn i en avgrensende sirkel slik at den trer tydeligere fram mot bakgrunnen, som vist nedenfor:
LOGO PÅ FARGET BAKGRUNN

2.4. TYPOGRAFI
Teksten settes med Frutiger bold condensed med versaler. Skriftstørrelsen forminskes i samsvar med reglene i 2.6.
2.6.

2.5. SPRÅKVERSJON
Logoen kan brukes i den eller de språkversjoner som ønskes, i samsvar med spesifikasjonene i B.3.
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2.6. FORMINSKET STØRRELSE
Dersom det er nødvendig å forminske logoen for å kunne bruke den på forskjellige typer etiketter, gjelder
følgende minstemål:
a) For en logo med enkeltangivelse: 20 mm i diameter

b) For en logo med en kombinasjon av to angivelser: minstemål 40 mm i diameter

2.7. SÆRLIGE VILKÅR FOR BRUK AV LOGOEN
Formålet med logoen er å tilføre produktet en særlig verdi. Det vil derfor være mest hensiktsmessig å bruke
logoen i farger. Den vil da være mer iøynefallende og gjenkjennes lettere og raskere av forbrukerne.
Ensfarget logo (svart-hvitt) som vist i 2.6 bør bare brukes når det ikke er praktisk å bruke logoen i farger.
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3. ORGINALER PÅ BROMIDPAPIR
3.1. LOGOEN I TO FARGER
— Enkeltangivelse på alle språk

ESPAÑOL
PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE
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DANSK

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE
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DEUTSCH

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE
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DEUTSCH

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE
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ΕΛΛΗΝΙKΑ

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE
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ΕNGLISH

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE
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FRANÇAIS

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE
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ITALIANO

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE
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NEDERLANDS

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE
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PORTUGUÊS

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE
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SUOMI

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE
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SVENSKA

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE
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—

Eksemplene på språkkombinasjonene nevnt i B.3.2

NEDERLANDS/FRANÇAIS

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE
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SUOMI/SVENSKA

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE
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FRANÇAIS/DEUTSCH

PANTONE 367

PANTONE REFLEX BLUE
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3.2. LOGOEN I KONTURTEGNING

3.3. LOGOEN I ÉN FARGE: LOGOEN I SVART-HVITT
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3.4. FARGEPRØVER

PANTONE REFLEX BLUE

PANTONE 367
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RÅDSDIREKTIV 2001/110/EF

2.10.2003

2003/EØS/49/12

av 20. desember 2001
om honning(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

5)

De alminnelige reglene for merking av næringsmidler
fastsatt
i
europaparlamentsog
rådsdirektiv
2000/13/EF(5) bør få anvendelse på visse vilkår. I
betraktning av den nære sammenhengen mellom
honningens kvalitet og dens opprinnelse, er det et
ufravikelig krav at det gis fullstendige opplysninger
om disse forhold, slik at forbrukerne ikke villedes med
hensyn til produktets kvalitet. På grunn av forbrukernes
særlige interesse for honningens geografiske kjennetegn,
samt kravene til oversiktlighet på dette området, er det
nødvendig at opprinnelsesstaten der honningen ble
høstet, angis på etiketten.

6)

Pollen eller andre enkeltbestanddeler i honning skal
ikke fjernes med mindre dette ikke er til å unngå når
fremmede organiske eller uorganiske stoffer fjernes.
Dette kan foregå ved filtrering. Når slik filtrering fører til
at betydelige mengder pollen blir fjernet, må det opplyses
om dette på etiketten på egnet vis.

7)

Dersom honningens betegnelse inneholder angivelser
om blomster- eller planteopprinnelse, regional, om
geografisk eller topografisk opprinnelse eller om bestemte
kvalitetskriterier, kan honningen ikke være tilsatt filtrert
honning. For å bedre oversiktligheten i markedet må
merking av filtrert honning og bakehonning være
obligatorisk ved alle transaksjoner på bulkmarkedet.

8)

Som Kommisjonen understreket i sin melding til
Europaparlamentet og Rådet av 24. juni 1994 om
europeisk biavl, kan Kommisjonen vedta analysemetoder
for å sikre samsvar med kravene til sammensetning og
eventuelle særlige tilleggsopplysninger for all honning
som markedsføres i Fellesskapet.

9)

Det er ønskelig at det tas hensyn til arbeidet som er utført
i forbindelse med en ny Codex-standard for honning og
om nødvendig tilpasse det til Fellesskapets særlige krav.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 37,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

Visse vertikale direktiver på næringsmiddelområdet bør
forenkles for å ta hensyn bare til de grunnleggende krav
som produktene omfattet av nevnte direktiver må oppfylle
for at de skal kunne omsettes fritt på det indre marked,
i samsvar med konklusjonene fra Det europeiske råds
møte i Edinburgh 11. og 12. desember 1992, bekreftet
ved konklusjonene fra Det europeiske råds møte i Brussel
10. og 11. desember 1993.
Begrunnelsen for rådsdirektiv 74/409/EØF av
22. juli 1974 om harmonisering av medlemsstatenes
lovgivning om honning(4) var at forskjellene mellom
nasjonale lovgivninger med hensyn til definisjonen av
honning, de forskjellige honningtypene og kjennetegnene
som produktene måtte svare til, kunne skape vilkår for
illojal konkurranse som kunne villede forbrukerne og
dermed ha direkte innvirkning på det felles markeds
opprettelse og virkemåte.
Målet med direktiv 74/409/EØF og påfølgende
endringer var derfor å fastsette definisjoner, spesifisere
de forskjellige honningtypene som kunne markedsføres
under passende betegnelser, og fastsette felles regler for
sammensetningen og for hvilke hovedopplysninger som
skulle angis i merkingen for å sikre fri omsetning av disse
produktene innenfor Fellesskapet.
Av klarhetshensyn bør direktiv 74/409/EØF omarbeides slik at reglene for produksjonsvilkår for og
markedsføring av honning blir mer tilgjengelige, og
slik at direktivet kan tilpasses Fellesskapets alminnelige
næringsmiddelregelverk, særlig regelverket for merking,
forurensende stoffer og analysemetoder.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 10 av 12.1.2002, s. 47,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 9.
(1) EFT C 231 av 9.8.1996, s. 10.
(2) EFT C 279 av 1.10.1999, s. 91.
(3) EFT C 56 av 24.2.1997, s. 20.
(4) EFT L 221 av 12.8.1974, s. 10. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten
av 1985 for Spania og Portugal.

10) I samsvar med nærhetsprinsippet og forholdsmessighet
sprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5 kan målet om
å fastsette felles definisjoner og regler for de berørte
produktene og å tilpasse bestemmelsene til Fellesskapets
alminnelige næringsmiddelregelverk, ikke i tilstrekkelig
grad nås av medlemsstatene, og kan derfor på grunn
av dette direktivs art bedre nås av Fellesskapet. Dette
direktiv går ikke lenger enn det som er nødvendig for å
nå nevnte mål.

( 5)

EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
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11) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette
direktiv, skal vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(1).

Dersom honningen har opprinnelse i flere
medlemsstater eller tredjestater, kan denne angivelsen
imidlertid erstattes med en av følgende:

12) For å unngå at det skapes nye hindringer for det frie
varebyttet, bør medlemsstatene ikke vedta nasjonale
bestemmelser for de berørte produktene som ikke er
fastsatt i dette direktiv —

— «blanding av honning fra stater i og utenfor EF».

— «blanding av honning fra EF»,
— «blanding av honning fra stater utenfor EF»,

b) Når det gjelder direktiv 2000/13/EF, særlig artikkel 13,
14, 16 og 17, skal angivelsene i henhold til bokstav a)
gjelde som angivelser i henhold til artikkel 3 i nevnte
direktiv.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 3
Artikkel 1
Dette direktiv får anvendelse på produktene definert i vedlegg I.
Disse produktene skal oppfylle kravene i vedlegg II.
Artikkel 2
Direktiv 2000/13/EF får anvendelse på produktene definert i
vedlegg I på følgende vilkår:
1. Betegnelsen «honning» skal være forbeholdt produktet
definert i vedlegg I nr. 1, og skal brukes i handelen for å
betegne dette produktet.
2. Betegnelsene omhandlet i vedlegg I nr. 2 og 3 skal være
forbeholdt produktene som er nevnt der, og skal brukes i
handelen for å betegne disse. Betegnelsene kan erstattes
med den enkle betegnelsen «honning», bortsett fra når det
gjelder «filtrert honning», «honning i tavler», «honning
med stykker av honningtavler» og «bakehonning».
Imidlertid,

Artikkel 4
Kommisjonen kan vedta metoder for å gjøre det mulig å
kontrollere at honningen er i samsvar med bestemmelsene i
dette direktiv. Disse metodene skal vedtas etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 7 nr. 2. Inntil slike metoder er vedtatt, skal
medlemsstatene såframt det er mulig bruke internasjonalt
anerkjente, validerte metoder, som f.eks. metoder godkjent av
Codex Alimentarius, til å kontrollere at bestemmelsene i dette
direktiv overholdes.
Artikkel 5
Medlemsstatene skal ikke vedta nasjonale bestemmelser
som ikke er fastsatt i dette direktiv for produktene definert i
vedlegg I.

a) når det gjelder bakehonning skal ordene «bare til
matlaging» påføres på etiketten i umiddelbar nærhet
av varebetegnelsen,

Artikkel 6

b) med unntak for filtrert honning og bakehonning kan
varebetegnelsene utfylles med opplysninger om

De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette direktiv
med hensyn til spørsmålene nevnt nedenfor, skal vedtas etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2:

— blomster- eller planteopprinnelse dersom produktet
helt eller hovedsakelig har den angitte opprinnelse
og de tilsvarende organoleptiske, fysisk-kjemiske
og mikroskopiske egenskaper,

— tilpasning av dette direktiv til Fellesskapets alminnelige
næringsmiddelregelverk,

— regional, geografisk og topografisk opprinnelse,
dersom produktet i sin helhet kommer fra det
angitte området,

Artikkel 7

— særlige kvalitetskriterier.
3. Når bakehonning er brukt som ingrediens i et sammensatt
næringsmiddel, kan betegnelsen «honning» brukes i det
sammensatte næringsmiddelets varebetegnelse i stedet for
betegnelsen «bakehonning». I listen over ingredienser skal
imidlertid betegnelsen i vedlegg I nr. 3 brukes.
4. a) Opprinnelsesstaten eller -statene der honningen ble
høstet, skal angis på etiketten.

(1)

For filtrert honning og bakehonning skal den fullstendige
produktbetegnelsen omhandlet i vedlegg I nr. 2 bokstav b) viii)
og nr. 3 angis på bulkcontainere og emballasje og i
handelsdokumenter.

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

— tilpasning til den tekniske utvikling.

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for
næringsmidler (heretter kalt «komiteen»), nedsatt ved
artikkel 1 i beslutning 69/414/EØF(2).
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være tre måneder.
3.

(2)

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

EFT L 291 av 19.11.1969, s. 9.
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Artikkel 8
Direktiv 74/409/EØF
1. august 2003.

oppheves

med

virkning

fra

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som
henvisninger til dette direktiv.
Artikkel 9
Medlemsstatene skal innen 1. august 2003 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

2.10.2003

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
Artikkel 10
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 11
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Disse bestemmelsene skal anvendes slik at det
— fra 1. august 2003 blir tillatt å markedsføre produktene
definert i vedlegg I dersom de er i samsvar med
definisjonene og reglene fastsatt i dette direktiv,
— fra 1. august 2004 blir forbudt å markedsføre produkter
som ikke er i samsvar med dette direktiv.
Markedsføring av produkter som ikke er i samsvar med dette
direktiv og som er merket i samsvar med direktiv 74/409/EØF
før 1. august 2004, kan likevel fortsette inntil lagrene er tømt.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2001.

For Rådet
C. PICQUÉ
Formann

2.10.2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

VAREBETEGNELSER, PRODUKTBESKRIVELSER OG -DEFINISJONER
1.

Honning er det naturlige søte stoffet som honningbien (Apis mellifera) produserer av plantenektar eller sekreter fra
levende plantedeler eller ekskreter fra plantesugende insekter på slike plantedeler, som biene samler, omdanner ved
å blande dem med sine egne spesielle stoffer, legger fra seg, dehydrerer, lagrer og lar modne i honningtavler.

2.

De viktigste honningtypene er som følger:
a) etter opprinnelse:
i)
blomsterhonning:
honning som i det vesentlige stammer fra blomsternektar,
ii)

bladhonning:
honning som i det vesentlige stammer fra ekskreter fra plantesugende insekter (hemiptera) på levende
plantedeler, eller fra sekreter fra levende plantedeler,

b) etter framstillings- eller presentasjonsmåte:
iii) honning i tavler:
honning som er lagret av bier i celler på tavler biene nylig har bygget eller i tynne byggevokstavler
bestående utelukkende av bivoks, uten bilarver, og som selges i hele, forseglede honningtavler eller
stykker av slike tavler,
iv) honning med stykker av honningtavler:
honning som inneholder ett eller flere stykker av honning i tavler,
v) avdryppet honning:
honning som er framstilt ved avdrypping av ikke-forseglede honningtavler uten bilarver,
vi) slynget honning:
honning som er framstilt ved slynging av ikke-forseglede honningtavler uten bilarver,
vii) presset honning:
honning som er framstilt ved pressing av honningtavler uten bilarver, uten bruk av varme eller ved svak
varme (ikke over 45 °C),
viii) filtrert honning:
honning som er framstilt ved fjerning av uorganiske eller organiske stoffer på en slik måte at en betydelig
mengde pollen fjernes.
3.

Bakehonning
Honning som a) egner seg til industriell bruk eller som ingrediens i andre næringsmidler som skal bearbeides
videre, og b) som kan
— ha fremmed smak eller lukt, eller
— ha begynt å gjære eller har gjæret, eller
— ha blitt oppvarmet til for høy temperatur.
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VEDLEGG II

KRAV TIL HONNINGENS SAMMENSETNING
Honning består hovedsakelig av forskjellige sukkerarter, særlig fruktose og glukose, i tillegg til andre stoffer, som f.eks.
organiske syrer, enzymer og faste partikler som stammer fra høstingen. Fargen på honning varierer fra nesten fargeløs
til mørkebrun. Honning kan ha flytende eller seig konsistens, eller være helt eller delvis krystallisert. Smak og aroma
varierer, men avhenger av opprinnelsesplanten.
Honning som markedsføres som honning eller brukes i andre produkter beregnet på konsum, skal ikke være tilsatt næri
ngsmiddelingredienser, herunder tilsetningsstoffer til næringsmidler, eller andre tilsetninger enn honning. I den grad det
er mulig, skal honning ikke inneholde fremmede organiske eller uorganiske stoffer. Den skal ikke, med forbehold for
vedlegg I nr. 3, ha fremmed smak eller lukt, ha begynt å gjære, ha en kunstig endret surhetsgrad eller ha vært oppvarmet
på en slik måte at de naturlige enzymene er blitt ødelagt eller betydelig svekket.
Med forbehold for vedlegg I nr. 2 bokstav b) viii) skal ikke pollen eller noen av honningens bestanddeler fjernes med
mindre dette er uunngåelig under fjerningen av fremmede uorganiske eller organiske stoffer.
Honning som markedsføres som honning eller brukes i produkter beregnet på konsum, må oppfylle følgende krav til
sammensetning:
1.

Sukkerinnhold

1.1. Fruktose- og glukoseinnhold (summen av begge)
— blomsterhonning

ikke under 60 g/100 g

— bladhonning

ikke under 45 g/100 g

1.2. Sukroseinnhold
— i alminnelighet

ikke over 5 g/100 g

— honning av falsk akasie (Robinia pseudoacacia), blålusern (Medicago
sativa), Banksia menziesii, søtkløver (Hedysarum), Eucalyptus
camadulensis, Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, Citrus spp.

ikke over 10 g/100 g

— honning av lavendel (Lavandula spp.), agurkurt (Borago officin
alis)
2.

3.

4.

ikke over 15 g/100 g

Vanninnhold
— i alminnelighet

ikke over 20 %

— honning av lyng (Calluna) og bakehonning generelt

ikke over 23 %

— bakehonning av honning av lyng (Calluna)

ikke over 25 %

Innhold av stoffer som ikke oppløses i vann
— i alminnelighet

ikke over 0,1 g/100 g

— presset honning

ikke over 0,5 g/100 g

Elektrisk ledningsevne
— honning som ikke står oppført nedenfor, ren eller blandet

ikke over 0,8 mS/cm

— bladhonning og kastanjehonning og blandinger hvor disse inngår, unntatt
blandinger med honningsortene oppført nedenfor

ikke over 0,8 mS/cm

— unntak: honning av jordbærtre (Arbutus unedo), klokkelyng (Erica),
eukalyptus, lind (Tilia spp), røsslyng (Calluna vulgaris), Leptospermum,
Melaleuca spp.
5.

Innhold av frie syrer
— i alminnelighet

ikke over 50 milliekvivalenter
syre per 1 000 g

— bakehonning

ikke over 80 milliekvivalenter
syre per 1 000 g

2.10.2003

2.10.2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

6.

Diastatisk aktivitet og innhold av hydroksymetylfurfural (HMF) bestemt etter behandling og blanding
a) Diastatisk aktivitet (Schade-skalaen)
— i alminnelighet, unntatt for bakehonning

ikke under 8

— honning med naturlig lavt enzyminnhold (f.eks. sitrushonning) og et
HMF-innhold på høyst 15 mg/kg

ikke under 3

b) HMF
— i alminnelighet, unntatt for bakehonning

ikke over 40 mg/kg (med
forbehold for bestemmelsene i
bokstav a) annet strekpunkt)

— honning med angitt opprinnelse fra regioner med tropisk klima, ren
eller blandet

ikke over 80 mg/kg
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2003/EØS/49/13

RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF
av 20. desember 2001
om visse typer sukker beregnet på konsum(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

5)

Direktiv 73/437/EØF bør omarbeides slik at reglene for
produksjons- og markedsføringsvilkår for visse typer
sukker beregnet på konsum blir mer tilgjengelige, og
for å tilpasse direktivet til Fellesskapets alminnelige
næringsmiddelregelverk, særlig regelverket for merking,
fargestoffer og andre godkjente tilsetningsstoffer,
ekstraksjonsmidler og analysemetoder.

6)

De alminnelige reglene for merking av næringsmidler
fastsatt
i
europaparlamentsog
rådsdirektiv
2000/13/EF(6) bør få anvendelse på visse vilkår.

7)

I samsvar med nærhetsprinsippet og forholdsmessighet
sprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5 kan målet om
å fastsette felles definisjoner og regler for de berørte
produktene og tilpasse bestemmelsene til Fellesskapets
alminnelige næringsmiddelregelverk ikke i tilstrekkelig
grad nås av medlemsstatene, og kan derfor på grunn
av dette direktivs art nås bedre av Fellesskapet. Dette
direktiv går ikke lenger enn det som er nødvendig for å
nå nevnte mål.

8)

De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette
direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(7).

9)

For å unngå at det skapes nye hindringer for fritt
varebytte, bør medlemsstatene ikke vedta nasjonale
bestemmelser for de berørte produktene som ikke er
fastsatt i dette direktiv —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 37,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Visse vertikale direktiver på næringsmiddelområdet bør
forenkles for å ta hensyn bare til de grunnleggende krav
som produktene omfattet av nevnte direktiver må oppfylle
for at de skal kunne omsettes fritt på det indre marked, i
samsvar med konklusjonene fra Det europeiske råds møte
i Edinburgh 11. og 12. desember 1992, bekreftet ved
konklusjonene fra Det europeiske råds møte i Brussel 10.
og 11. desember 1993.

2)

Begrunnelsen
for
rådsdirektiv 73/437/EØF
av
11. desember 1973 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om visse typer sukker beregnet på konsum(4)
var at forskjellene mellom nasjonale lovgivninger
om visse typer sukker kunne skape vilkår for illojal
konkurranse som kunne villede forbrukerne og dermed
ha direkte innvirkning på det felles markeds opprettelse
og virkemåte.

3)

4)

Målet med direktiv 73/437/EØF var derfor å fastsette
definisjoner og felles regler for produksjonsforhold for
samt emballering og merking av produktene for å sikre
fri omsetning av dem innenfor Fellesskapet.
Kommisjonen har til hensikt så snart som mulig og
uansett innen 1. juli 2000 å foreslå at en rekke nominelle
vekter for produktene omfattet av dette direktiv
inkluderes i rådsdirektiv 80/232/EØF av 15. januar 1980
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning for
nominelle mengder og nominelle rominnhold tillatt for
visse ferdigpakkede produkter(5).

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 10 av 12.1.2001, s. 53,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 9.
(1) EFT C 231 av 9.8.1996, s. 6.
(2) EFT C 279 av 1.10.1999, s. 90.
(3) EFT C 56 av 24.2.1997, s. 20.
(4) EFT L 356 av 27.12.1973, s. 71. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av
1985.
(5) EFT L 51 av 25.2.1980, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 87/356/EØF
(EFT L 192 av 11.7.1987, s. 48).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Dette direktiv får anvendelse på produktene definert i del A i
vedlegget.
Dette direktiv får imidlertid ikke anvendelse på produktene
definert i del A i vedlegget når det dreier seg om melis,
kandissukker og toppsukker.

(6)
(7)

EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
EFT L 184 av 7.7.1999, s. 23.
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Artikkel 2
Direktiv 2000/13/EF får anvendelse på produktene definert i
del A i vedlegget på følgende vilkår og med følgende unntak:
1. Med forbehold for nr. 5 nedenfor skal varebetegnelsene
i vedleggets del A være forbeholdt de produktene som er
nevnt der, og skal brukes i handelen for å betegne disse
produktene.

Nr. 49/165

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i
artikkel 5 nr. 2:
— tilpasning av dette direktiv til Fellesskapets alminnelige
næringsmiddelregelverk,
— tilpasning til den tekniske utvikling.

Artikkel 5

Varebetegnelsen nevnt i vedleggets del A nr. 2 kan også
brukes for å betegne produkter nevnt i vedleggets del A
nr. 3.

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for
næringsmidler (heretter kalt «komiteen»), nedsatt ved
artikkel 1 i beslutning 69/414/EØF(1).

Imidlertid

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse.

— kan produktene definert i vedleggets del A i tillegg til
den obligatoriske varebetegnelsen ha andre betegnelser
som er vanlige i de ulike medlemsstatene,
— kan varebetegnelsene også brukes i sammensatte
betegnelser for å betegne andre produkter i samsvar
med vanlig praksis,

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være tre måneder.
3.

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

forutsatt at betegnelsene ikke er egnet til å villede
forbrukerne.
2. Det er ikke nødvendig å merke ferdigpakkede produkter
som veier under 20 g, med nettovekt.
3. Merkingen skal angi innholdet av tørrstoff og invertsukker
i sukkerløsning, invertsukkerløsning og sirup av
invertsukker.
4. Merkingen skal inneholde betegnelsen «krystallisert»
for sirup av invertsukker som inneholder krystaller i
løsningen.
5. Dersom produktene nevnt i nr. 7 og 8 i vedleggets del A
inneholder mer enn 5 % fruktose på tørrstoffbasis, skal
de både som produkt og som ingrediens merkes med
henholdsvis «glukose-fruktosesirup» eller «fruktoseglukosesirup» og «tørket glukose-fruktosesirup» eller
«tørket fruktose-glukosesirup» for å angi om det er
glukose- eller fruktose-innholdet som er høyest.

Artikkel 3
Medlemsstatene skal ikke vedta nasjonale bestemmelser
som ikke er fastsatt i dette direktiv for produktene definert i
vedlegget.

Artikkel 4
De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette
direktiv med hensyn til spørsmålene nevnt nedenfor, skal

Artikkel 6
Direktiv 73/437/EØF
12. juli 2003.

oppheves

med

virkning

fra

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som
henvisninger til dette direktiv.

Artikkel 7
Medlemsstatene skal innen 12. juli 2003 sette i kraft de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
Disse bestemmelsene skal anvendes slik at det
— fra 12. juli 2003 blir tillatt å markedsføre produktene
definert i del A i vedlegget dersom de er i samsvar med
definisjonene og reglene fastsatt i dette direktiv,
— fra 12. juli 2004 blir forbudt å markedsføre produkter som
ikke er i samsvar med dette direktiv.
Markedsføring av produkter som ikke er i samsvar med
dette direktiv, men som er merket i samsvar med direktiv
73/437/EØF før 12. juli 2004, kan likevel fortsette inntil
lagrene er tømt.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

(1)

EFT L 291 av 19.11.1969, s. 9.
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Artikkel 8
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 9
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2001.
For Rådet
C. PICQUÉ
Formann
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VEDLEGG
A. VAREBETEGNELSER OG PRODUKTDEFINISJONER
1.

Halvhvitt sukker
Renset og krystallisert sukrose av sunn og god handelskvalitet med følgende kjennetegn:

2.

a) polarisasjon

ikke under 99,5°Z

b) innhold av invertsukker

ikke over 0,1 vektprosent

c) tap ved tørking

ikke over 0,1 vektprosent.

Sukker eller hvitt sukker
Renset og krystallisert sukrose av sunn og god handelskvalitet med følgende kjennetegn:

3.

a) polarisasjon

ikke under 99,7°Z

b) innhold av invertsukker

ikke over 0,04 vektprosent

c) tap ved tørking

ikke over 0,06 vektprosent

d) fargetype

ikke over ni punkter bestemt i samsvar med
del B bokstav a).

Raffinert sukker eller raffinert hvitt sukker
Det produkt som har de kjennetegn som er nevnt i nr. 2 bokstav a), b) og c) og som har et samlet antall punkter,
bestemt i samsvar med bestemmelsene i del B, som ikke overstiger åtte, og ikke flere enn
— fire for fargetypen,
— seks for askeinnholdet,
— tre for farge i løsningen.

4.

Sukkerløsning(1)
Vandig løsning av sukrose med følgende kjennetegn:
a) tørrstoff

ikke under 62 vektprosent

b) innhold av invertsukker (forholdet mellom fruktose ikke over 3 vektprosent av tørrstoffet
og glukose 1,0 ± 0,2)

5.

c) askeinnhold bestemt ved måling av ledningsevne

ikke over 0,1 vektprosent av tørrstoffet bestemt i
samsvar med del B bokstav b)

d) farge i løsningen

ikke over 45 ICUMSA-enheter

Invertsukkerløsning(1)
Vandig løsning av sukrose delvis invertert ved hydrolyse og med en ikke-dominerende mengde invertsukker,
med følgende kjennetegn:
a) tørrstoff

ikke under 62 vektprosent

b) innhold av invertsukker (forholdet mellom fruktose over 3, men ikke over 50 vektprosent av
og glukose 1,0 ± 0,1)
tørrstoffet
c) askeinnhold bestemt ved måling av ledningsevne

6.

ikke over 0,4 vektprosent av tørrstoffet bestemt i
samsvar med del B bokstav b).

Sirup av invertsukker(1)
Vandig eller eventuelt krystallisert løsning av sukrose delvis invertert ved hydrolyse, der mengden invertsukker
(forholdet mellom fruktose og glukose 1,0 ± 0,1) skal overstige 50 vektprosent av tørrstoffet, og som for øvrig
oppfyller kravene i nr. 5 bokstav a) og c).

(1)

Beskrivelsen «hvit» er forbeholdt:
a) sukkerløsning der fargen i løsningen ikke overstiger 25 ICUMSA-enheter bestemt i samsvar med metoden nevnt i del B
bokstav c),
b) invertsukkerløsning og invertsukkersirup der
— askeinnholdet ikke overstiger 0,1 %,
— fargen i løsningen ikke overstiger 25 ICUMSA-enheter bestemt i samsvar med metoden nevnt i del B bokstav c).
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7.

Glukosesirup
Renset og konsentrert vandig løsning av næringsgivende sakkarider fra stivelse og/eller inulin, med følgende
kjennetegn:

8.

a) tørrstoff

ikke under 70 vektprosent

b) dekstroseekvivalent

ikke under 20 vektprosent av tørrstoffet og uttrykt
som D-glukose

c) sulfataske

ikke over 1 vektprosent av tørrstoffet.

Tørket glukosesirup
Delvis tørket glukosesirup med minst 93 vektprosent av tørrstoffet, og som for øvrig oppfyller kravene i nr. 7
bokstav b) og c)

9.

Dekstrose eller dekstrose monohydrat
Renset og krystallisert D-glukose med ett vannmolekyl fra krystallisering, med følgende kjennetegn:
a) dekstrose (D-glukose)

ikke under 99,5 vektprosent av tørrstoffet

b) tørrstoff

ikke under 90 vektprosent

c) sulfataske

ikke over 0,25 vektprosent av tørrstoffet.

10. Dekstrose eller vannfri dekstrose
Renset og krystallisert D-glukose som ikke inneholder vann fra krystallisering, med minst 98 vektprosent av
tørrstoffet, og som for øvrig oppfyller kravene i nr. 7 bokstav a) og c).
11. Fruktose
Renset og krystallisert D-fruktose med følgende kjennetegn:
fruktoseinnhold

minst 98 %

glukoseinnhold

minst 0,5 %

tap ved tørking

ikke over 0,5 vektprosent

askeinnhold bestemt ved måling av ledningsevne

ikke over 0,1 vektprosent bestemt i samsvar med
del B bokstav b).

B. METODE FOR BESTEMMELSE AV FARGETYPE, ASKEINNHOLD BESTEMT VED MÅLING AV
LEDNINGSEVNE OG FARGE I EN LØSNING AV (HVITT) SUKKER OG RAFFINERT (HVITT) SUKKER
DEFINERT I DEL A NR. 2 OG 3
Et «punkt» tilsvarer:
a) for fargetype, 0,5 enheter, beregnet etter metoden til Braunschweig-instituttet for landbruksteknologi og
sukkerindustri nevnt i kapittel A nr. 2 i vedlegget til kommisjonsforordning (EØF) nr. 1265/69 av 1. juli 1969
om fastsettelse av metoder for bestemmelse av kvaliteten på sukker kjøpt opp av intervensjonsorganene(1),
b) for askeinnhold, 0,0018 %, beregnet etter metoden til International Commission for Uniform Methods of Sugar
Analysis (ICUMSA), nevnt i kapittel A nr. 1 i vedlegget til forordning (EØF) nr. 1265/69,
c) for farge i løsningen, 7,5 enheter, beregnet etter ICUMSA-metoden nevnt i kapittel A nr. 3 i vedlegget til
forordning (EØF) nr. 1265/69.

(1)

EFT L 163 av 1.7.1969, s. 1.
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RÅDSDIREKTIV 2001/112/EF

Nr. 49/169

2003/EØS/49/14

av 20. desember 2001
om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum(*)
RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

7)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av
20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om merking og presentasjon av samt
reklamering for næringsmidler(6), særlig artikkel 7 nr. 2
og 5, bør få anvendelse på visse vilkår. Det bør klart angis
når et produkt er en blanding av fruktjuice og fruktjuice
framstilt av konsentrat, og, med hensyn til fruktnektar,
når det er framstilt helt eller delvis av et konsentrert
produkt. Listen over ingredienser på merkingen bør
inneholde betegnelsen både på den fruktjuicen og den
fruktjuicen framstilt av konsentrat som er brukt.

8)

Med forbehold for rådsdirektiv 90/496/EØF av
24. september 1990 om deklarasjon av næringsinnhold
i næringsmidler(7), er det i visse medlemsstater tillatt å
tilsette vitaminer i produktene definert i dette direktiv.
Det er imidlertid ikke planlagt å utvide denne muligheten
til å gjelde for hele Fellesskapet. Medlemsstatene kan
derfor tillate eller forby tilsetting av vitaminer og også
mineraler som en del av framstillingsprosessen. Under
alle omstendigheter må imidlertid prinsippet om fritt
varebytte innenfor Fellesskapet overholdes i samsvar
med de regler og prinsipper som er fastsatt i traktaten.

9)

I samsvar med nærhetsprinsippet og forholdsmessighet
sprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5 kan målet om
å fastsette felles definisjoner og regler for de berørte
produktene og å tilpasse bestemmelsene til Fellesskapets
alminnelige næringsmiddelregelverk ikke i tilstrekkelig
grad nås av medlemsstatene, og kan derfor på grunn
av dette direktivs art bedre nås av Fellesskapet. Dette
direktiv går ikke lenger enn det som er nødvendig for å
nå nevnte mål.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 37,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Visse vertikale direktiver på næringsmiddelområdet bør
forenkles for å ta hensyn bare til de grunnleggende krav
som produktene omfattet av nevnte direktiver må oppfylle
for at de skal kunne omsettes fritt på det indre marked, i
samsvar med konklusjonene fra Det europeiske råds møte
i Edinburgh 11. og 12. desember 1992, bekreftet ved
konklusjonene fra Det europeiske råds møte i Brussel 10.
og 11. desember 1993.

2)

Formålet med rådsdirektiv 93/77/EØF av 21. september
1993 om fruktjuice og enkelte lignende produkter(4) var
å konsolidere direktiv 75/726/EØF(5) om samme emne.

3)

Begrunnelsen for direktiv 75/726/EØF og 93/77/EØF
var at forskjellene mellom nasjonale lovgivninger om
fruktjuice og fruktnektar beregnet på konsum kunne
skape vilkår for illojal konkurranse som kunne villede
forbrukerne og dermed ha direkte innvirkning på det
felles markeds opprettelse og virkemåte.

4)

I nevnte direktiver ble det derfor fastsatt felles regler
for de berørte produktenes sammensetning, bruken
av reserverte betegnelser, produksjonsforhold for og
merking av produktene, for å sikre fri omsetning av dem
innenfor Fellesskapet.

5)

Av klarhetshensyn bør direktiv 93/77/EØF omarbeides
slik at reglene for produksjon og vilkårene for
markedsføring av fruktjuice og enkelte lignende
produkter blir mer tilgjengelige.

6)

Direktiv 93/77/EØF bør også tilpasses Fellesskapets
alminnelige næringsmiddelregelverk, særlig regel-verket
for merking, fargestoffer, søtstoffer og andre godkjente
tilsetningsstoffer.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 10 av 12.1.2002, s. 58,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 9.
(1) EFT C 231 av 9.8.1996, s. 14.
2
( ) EFT C 279 av 1.10.1999, s. 92.
(3) EFT C 56 av 24.2.1997, s. 20.
(4) EFT L 244 av 30.9.1993, s. 23. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten
av 1994.
(5) EFT L 311 av 1.12.1975, s. 40.

10) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette
direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(8).

11) For å unngå at det skapes nye hindringer for det frie
varebyttet, bør medlemsstatene ikke vedta nasjonale
bestemmelser for de berørte produktene som ikke er
fastsatt i dette direktiv —

(6)
(7)
(8)

EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
EFT L 276 av 6.10.1990, s. 40.
EFT L 184 av 7.7.1999, s. 23.
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framstilt av konsentrat, og for fruktnektar framstilt av ett
eller flere konsentrerte produkter, inneholde opplysningen
«framstilt av konsentrat(er)» eller eventuelt «delvis
framstilt av konsentrat(er)». Denne opplysningen skal
finnes i umiddelbar nærhet av varebetegnelsen, tre tydelig
fram mot bakgrunnen og være skrevet med klart synlige
tegn.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Dette direktiv får anvendelse på produktene definert i
vedlegg I.
Artikkel 2
Medlemsstatene kan, med forbehold for direktiv 90/496/EØF,
tillate tilsetting av vitaminer og mineraler i produktene definert
i del I i vedlegg I.

7. For fruktnektar skal minsteinnholdet av fruktjuice,
fruktpuré eller en blanding av disse angis med opplysningen
«fruktinnhold: minst... %». Denne opplysningen skal
finnes i samme synsfelt som varebetegnelsen.

Artikkel 3
Artikkel 4
Direktiv 2000/13/EF får anvendelse på produktene definert i
vedlegg I på følgende vilkår:
1. a) Varebetegnelsene i vedlegg I skal være forbeholdt
produktene som er nevnt der, og skal, med forbehold
for bokstav b), brukes i handelen for å betegne disse
produktene.
b) Som alternativ til varebetegnelsene nevnt i bokstav a)
inneholder vedlegg III en liste over særlige betegnelser.
Disse betegnelsene kan brukes på det språk og på de
vilkår som er fastsatt i vedlegg III.
2. Dersom produktet stammer fra ett enkelt fruktslag, skal
navnet på denne frukten erstatte ordet «frukt».
3. For produkter framstilt av to eller flere fruktslag, unntatt
i tilfeller der det brukes sitronjuice på vilkårene fastsatt i
vedlegg I del II nr. 1, skal varebetegnelsene utfylles med
en liste over hvilke fruktslag som er brukt, ordnet i fallende
orden etter den mengde fruktjuice eller -puré som er
benyttet. For produkter framstilt av tre eller flere fruktslag
kan imidlertid angivelsen av de fruktslag som er brukt,
erstattes med ordene «blandet frukt» eller en lignende
formulering, eller med antall fruktslag som er brukt.
4. For fruktjuice som er søtet ved tilsetting av sukker, skal
varebetegnelsen inneholde ordet «søtet» eller«tilsatt
sukker», etterfulgt av en opplysning om høyeste tillatte
mengde tilsatt sukker, beregnet som tørrstoff og uttrykt i
gram per liter.
5. Tilbakeføring til opprinnelig tilstand av produktene
definert i vedlegg I del I ved hjelp av de stoffer som er
strengt nødvendige for å gjøre dette, skal ikke medføre
plikt til å angi på merkingen hvilke ingredienser som er
brukt til nevnte formål.

Merkingen av konsentrert fruktjuice omhandlet i vedlegg I
del I nr. 2 som ikke er beregnet på sluttforbrukeren, skal angi
mengden av sukker, sitronjuice eller surhetsregulerende midler
som er tilsatt i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv
95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer
i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer(1). Denne
opplysningen skal stå på emballasjen, på en etikett på
emballasjen eller på et følgedokument.

Artikkel 5
Medlemsstatene skal ikke vedta nasjonale bestemmelser
som ikke er fastsatt i dette direktiv for produktene definert i
vedlegg I.

Artikkel 6
Uten at det berører rådsdirektiv 89/107/EØF av 21. desember
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
tilsetningsstoffer som kan anvendes i næringsmidler beregnet
på konsum(2), kan bare de behandlinger og stoffer som er
oppført i vedlegg I del II og de råstoffer som er i samsvar
med vedlegg II, brukes til framstilling av produktene definert i
vedlegg I del I. Dessuten skal fruktnektar være i samsvar med
bestemmelsene i vedlegg IV.

Artikkel 7
De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette direktiv
med hensyn til spørsmålene nevnt nedenfor, skal vedtas etter
framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 8 nr. 2:
— tilpasning av dette direktiv til Fellesskapets alminnelige
næringsmiddelregelverk,
— tilpasning til den tekniske utvikling.

Tilsetting til fruktjuice av fruktkjøtt eller celler som
definert i vedlegg II skal angis på merkingen.
6. Uten at artikkel 7 nr. 2 og 5 i direktiv 2000/13/EF berøres,
skal merkingen for blandinger av fruktjuice og fruktjuice

(1)
(2)

EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 98/72/EF
(EFT L 295 av 4.11.1998, s. 18).
EFT L 40 av 11.2.1989, s. 27. Direktivet endret ved direktiv 94/34/EF (EFT
L 237 av 10.9.1994, s. 1).
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Artikkel 8
1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for
næringsmidler (heretter kalt «komiteen»), nedsatt ved
artikkel 1 i beslutning 69/414/EØF(1).
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være tre måneder.
3.

—

Nr. 49/171

fra 12. juli 2004 blir forbudt å markedsføre produkter
som ikke er i samsvar med dette direktiv.

Markedsføring av produkter som ikke er i samsvar med dette
direktiv, men som er merket i samsvar med direktiv 93/77/EØF
før 12. juli 2004, kan likevel fortsette inntil lagrene er tømt.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.
Artikkel 11
Artikkel 9

Direktiv 93/77/EØF oppheves med virkning fra 12. juli 2003.
Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som
henvisninger til dette direktiv.
Artikkel 10
Medlemsstatene skal innen 12. juli 2003 sette i kraft de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
Disse bestemmelsene skal anvendes slik at det
— fra 12. juli 2003 blir tillatt å markedsføre produktene
definert i vedlegg I dersom de er i samsvar med
definisjonene og reglene fastsatt i dette direktiv,

( 1)

EFT L 291 av 19.11.1969, s. 9.

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 12
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2001.
For Rådet
C. PICQUÉ
Formann
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VEDLEGG I

VAREBETEGNELSER, PRODUKTDEFINISJONER OG -EGENSKAPER
I.

DEFINISJONER
1.

a) Fruktjuice
Gjærbart, men ugjæret produkt framstilt av frisk og moden frukt, fersk eller konservert ved kjøling, av ett
enkelt fruktslag eller av en blanding av flere fruktslag, med den karakteristiske farge, aroma og smak som
kjennetegner juice fra frukten den kommer fra. Aroma, fruktkjøtt og celler fra juice som utskilles under
framstilling, kan tilbakeføres til samme juice.
Når det gjelder sitrusfrukter, skal juicen framstilles av endokarpen. Limettjuice kan imidlertid utvinnes av
hele frukten ved hjelp av egnede produksjonsprosesser der andelen av fruktens ytre deler reduseres til et
minimum.
b) Fruktjuice framstilt av konsentrat
Produkt framstilt ved i den konsentrerte fruktjuicen å erstatte vannet som ble trukket ut av juicen under
konsentreringen og tilbakeføre aromaer samt eventuelt fruktkjøtt og celler som ble fjernet fra juicen, men
som er gjenvunnet under framstillingen av den aktuelle fruktjuicen eller av fruktjuice av samme slag.
Vannet som tilsettes, skal ha egnede egenskaper, særlig fra et kjemisk, mikrobiologisk og organoleptisk
synspunkt, slik at juicens vesentlige kvaliteter sikres.
Produktet som framstilles på denne måten, skal ha organoleptiske og analytiske egenskaper som minst
tilsvarer egenskapene i en normal juicetype framstilt av frukt av samme slag i samsvar med bokstav a).

2.

Konsentrert fruktjuice
Produkt framstilt av fruktjuice fra ett eller flere fruktslag ved fysisk fjerning av en bestemt andel av
vanninnholdet. Dersom produktet er beregnet på direkte forbruk, skal minst 50 % av vannet være fjernet.

3.

Fruktjuice i pulverform
Produkt framstilt av fruktjuice av ett eller flere fruktslag, ved fysisk fjerning av praktisk talt hele
vanninnholdet.

4.

Fruktnektar
a) Gjærbart, men ugjæret produkt framstilt ved tilsetting av vann og sukker og/eller honning i produktene
definert i nr. 1, 2 og 3, i fruktpuré eller i en blanding av disse produktene, og som for øvrig oppfyller
kravene i vedlegg IV.
Tilsetting av sukker og/eller honning er tillatt i mengder på høyst 20 % av det ferdige produkts samlede
vekt.
Ved framstilling av fruktnektar uten tilsetting av sukker eller med lavt energiinnhold, kan sukkeret
helt eller delvis erstattes med søtstoffer, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av
30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler(1).
b) Som unntak fra bokstav a) kan fruktene nevnt i vedlegg IV del II og III samt aprikoser benyttes, alene eller
i blandinger, til å framstille nektar uten tilsetting av sukker, honning og/eller søtstoffer.

II. TILLATTE INGREDIENSER, BEHANDLINGER OG STOFFER
1.

Tillatte ingredienser
— I samsvar med artikkel 2 kan tilsetting av vitaminer og mineraler tillates for produktene definert i del 1,
med forbehold for direktiv 90/496/EØF.
— Aromaer, fruktkjøtt og celler som tilbakeføres til fruktjuice som definert i del I nr. 1 bokstav a), skal være
utskilt fra den aktuelle juicen under framstillingen, mens aromaer, fruktkjøtt og celler som tilbakeføres til
fruktjuice som definert i del I nr. 1 bokstav b), også kan komme fra fruktjuice av samme slag.
Salter av vinsyre kan tilbakeføres bare når det gjelder druejuice.

(1)

EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3. Direktivet endret ved direktiv 96/83/EF (EFT L 48 av 19.2.1997, s. 16).
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— Når det gjelder produkter definert i del I nr. 1, 2 og 3, med unntak av pærejuice eller druejuice, er tilsetting
av sukker tillatt
— i en mengde, uttrykt som tørrstoff, på høyst 15 g per liter juice for å regulere sur smak,
— i en mengde, uttrykt som tørrstoff, på høyst 150 g per liter juice for å gi søtsmak
forutsatt at den samlede mengde sukker som tilsettes både for å regulere sur smak og gi søtsmak, ikke
overstiger 150 g per liter.
— Når det gjelder produktene definert i del I nr. 1, 2, 3 og 4 er det for å regulere sur smak tillatt å tilsette
sitronjuice og/eller konsentrert sitronjuice i en mengde, uttrykt som vannfri sitronsyre, på opptil 3 g per
liter juice.
— Karbondioksid er tillatt som ingrediens.
Det er forbudt å tilsette både sukker og sitronjuice, konsentrert eller ikke, eller surhetsregulerende midler som
er tillatt etter direktiv 95/2/EF, i samme fruktjuice.
2.

Tillatte behandlinger og stoffer
— Mekaniske ekstraksjonsprosesser.
— Vanlige fysiske prosesser, herunder vannekstraksjonsprosesser (in-line-prosesser) av den spiselige
delen av andre frukter enn druer for framstilling av konsentrert fruktjuice, forutsatt at den konsentrerte
fruktjuicen som framstilles på denne måten, er i samsvar med del I nr. 1. Bruken av visse prosesser og
behandlinger kan begrenses eller forbys etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 8 nr. 2.
— For druejuice, når druene er behandlet med svoveldioksid, er avsvovling ved hjelp av fysiske prosesser
tillatt, forutsatt at det totale innholdet av SO2 i det ferdige produktet ikke overstiger 10 mg/l.
— Pektolytiske enzymer.
— Proteolytiske enzymer.
— Amylolytiske enzymer.
— Gelatin til konsum.
— Garvesyrer.
— Bentonitt.
— Silikagel.
— Kull.
— Kjemisk inaktive filtreringshjelpestoffer og fellingsmidler (f.eks. perlitt, vasket diatomitt, cellulose,
uløselig polyamid, polyvinylpyrrolidon, polystyren), som er i samsvar med fellesskapsdirektivene om
materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler.
— Kjemisk inaktive adsorpsjonshjelpestoffer som er i samsvar med fellesskapsdirektivene om materialer
og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og som brukes til å redusere
innholdet av limonoid og naringin i juice av sitrusfrukter uten i vesentlig grad å påvirke innholdet av
limonoidglukosider, syre, sukker (herunder oligosakkarider) eller mineraler.
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VEDLEGG II

DEFINISJONER AV RÅSTOFFER
I dette direktiv menes med:
1.

Frukt:
Alle frukter. I dette direktiv regnes ikke tomater som frukt.

2.

Fruktpuré:
Gjærbart, men ugjæret produkt som framstilles ved filtrering av den spiselige delen av hel eller skrelt frukt uten at
juicen er fjernet.

3.

Konsentrert fruktpuré:
Det produkt som framstilles av fruktpuré ved fysisk fjerning av en bestemt andel av vanninnholdet.

4.

Sukker:
Til framstilling av:
a) fruktnektar:
— sukkertypene definert i rådsdirektiv 2001/111/EF av 20. desember 2001 om visse typer sukker beregnet på
konsum(1),
— fruktosesirup,
— sukker framstilt av frukt,
b) fruktjuice av konsentrat:
— sukkertypene definert i direktiv 2001/111/EF,
— fruktosesirup,
c) fruktjuice: sukker nevnt i bokstav b) som inneholder mindre enn 2 % vann.

5.

Honning:
Det produkt som er definert i rådsdirektiv 2001/110/EF av 20. desember 2001 om honning(2).

6.

Fruktkjøtt eller celler
Produkter framstilt av de spiselige delene av frukt av samme slag uten at juicen er fjernet. Når det gjelder
sitrusfrukter, betegner fruktkjøtt eller celler dessuten saftsekkene som fås fra endokarpen.

(1)
(2)

Se EFT L 10 av 12.1.2002, s. 53.
Se EFT L 10 av 12.1.2002, s. 47.
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VEDLEGG III

SÆRLIGE BETEGNELSER PÅ VISSE PRODUKTER OPPFØRT I VEDLEGG I
a) «Vruchtendrank»: fruktnektar,
b) «Süßmost»:
Betegnelsen «Süßmost» skal bare brukes sammen med varebetegnelsene «Fruchtsaft» eller «Fruchtnektar»:
— for fruktnektar som er framstilt utelukkende av fruktjuice, konsentrert fruktjuice eller en blanding av disse, og
som ikke er drikkbar i naturlig tilstand på grunn av sitt høye naturlige syreinnhold,
— for fruktjuice framstilt av pærer, eventuelt tilsatt epler, men ikke sukker.
c) «Succo e polpa» eller «sumo e polpa»: fruktnektar som er framstilt utelukkende av fruktpuré og/eller konsentrert
fruktpuré.
d) «Æblemost»: eplejuice som ikke er tilsatt sukker.
e) — «Sur ... saft», sammen med betegnelsen (på dansk) på den frukten som er brukt: juice som ikke er tilsatt sukker,
og som er framstilt av solbær, kirsebær, rødrips, hvitrips, bringebær, jordbær eller hyllebær.
— «Sød ... saft» eller «sødet ... saft» sammen med betegnelsen (på dansk) på den frukten som er brukt: juice som
er framstilt av disse fruktene, tilsatt mer enn 200 g sukker per liter.
f)

«Äpplemust»: eplejuice som ikke er tilsatt sukker.

g) «Mosto»: synonym for druejuice.
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VEDLEGG IV

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM FRUKTNEKTAR

Fruktnektar framstilt av

I.

II.

Minsteinnhold av juice
og/eller puré (uttrykt
i volumprosent av det
ferdige produktet

Frukt med syreholdig juice som ikke er drikkbar i naturlig tilstand
Pasjonsfrukt

25

Lulo

25

Solbær

25

Hvit rips

25

Rød rips

25

Stikkelsbær

30

Tindved

25

Slåpetornbær

30

Plommer

30

Sviskeplommer

30

Rognebær

30

Nyper

40

Surkirsebær

35

Andre kirsebær

40

Blåbær

40

Hyllebær

50

Bringebær

40

Aprikoser

40

Jordbær

40

Morbær/bjørnebær

40

Tyttebær

30

Kveder

50

Sitroner og limetter

25

Annen frukt som hører til denne kategori

25

Frukt med lavt syreinnhold eller med mye fruktkjøtt eller kraftig aroma, med
juice som er ikke er drikkbar i naturlig tilstand
Mango

25

Banan

25

Guava

25

Papaya

25

Litchi

25

Frukt av azeroltreet

25

Surannona

25

Nettannona

25

Søtannona

25

Granatepler

25

Kasjuepler

25

Mombin

25

Rødmombin

25

Annen frukt som hører til denne kategori

25
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Fruktnektar framstilt av

Nr. 49/177

Minsteinnhold av juice
og/eller puré (uttrykt
i volumprosent av det
ferdige produktet

III. Frukt med juice som er drikkbar i naturlig tilstand
Epler

50

Pærer

50

Ferskener

50

Sitrusfrukter unntatt sitroner og limetter

50

Ananas

50

Annen frukt som hører til denne kategori

50
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2003/EØS/49/15

RÅDSDIREKTIV 2001/113/EF
av 20. desember 2001
om syltetøy, fruktgelé, marmelade og kastanjepuré beregnet på konsum(*)

slik at reglene for produksjons- og markedsføringsvilkår
for syltetøy, fruktgelé, marmelade og kastanjepuré
beregnet på konsum blir mer tilgjengelige.

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 37,

5)

De alminnelige reglene for merking av næringsmidler fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv
2000/13/EF(5) bør få anvendelse på visse vilkår.

6)

For å ta hensyn til eksisterende nasjonale tradisjoner
for framstilling av syltetøy, fruktgelé, marmelade og
kastanjepuré er det nødvendig å opprettholde eksisterende
nasjonale bestemmelser som tillater markedsføring av
slike produkter med et lavere sukkerinnhold.

7)

I samsvar med nærhetsprinsippet og forholdsmessighet
sprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5 kan målet om
å fastsette felles definisjoner og regler for de berørte
produktene og å tilpasse bestemmelsene til Fellesskapets
alminnelige næringsmiddelregelverk ikke i tilstrekkelig
grad nås av medlemsstatene, og de kan derfor på grunn
av dette direktivs art nås bedre av Fellesskapet. Dette
direktiv går ikke lenger enn det som er nødvendig for å
nå nevnte mål.

8)

De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette
direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(6).

9)

For å unngå at det skapes nye hindringer for det frie
varebyttet, bør medlemsstatene ikke vedta nasjonale
bestemmelser for de berørte produktene som ikke er
fastsatt i dette direktiv —

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

Visse vertikale direktiver på næringsmiddelområdet bør
forenkles for å ta hensyn bare til de grunnleggende krav
som produktene omfattet av nevnte direktiver må oppfylle
for at de skal kunne omsettes fritt på det indre marked, i
samsvar med konklusjonene fra Det europeiske råds møte
i Edinburgh 11. og 12. desember 1992, bekreftet ved
konklusjonene fra Det europeiske råds møte i Brussel 10.
og 11. desember 1993.
Begrunnelsen for rådsdirektiv 79/693/EØF av 24. juli
1979 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
syltetøy, fruktgelé, marmelade og kastanjepuré(4) var at
forskjellene mellom nasjonale lovgivninger om disse
produktene kunne skape vilkår for illojal konkurranse
som kunne villede forbrukerne og dermed ha direkte
innvirkning på det felles markeds opprettelse og
virkemåte.
Formålet med direktiv 79/693/EØF var derfor å fastsette
definisjoner og felles regler for de berørte produktenes
sammensetning, produksjonsforhold og merking, for å
sikre fri omsetning av dem innenfor Fellesskapet.
Direktiv 79/693/EØF bør tilpasses Fellesskapets
alminnelige næringsmiddelregelverk, særlig regelverket
for merking, fargestoffer, søtstoffer og andre godkjente
tilsetningsstoffer, og bør av klarhetshensyn omarbeides

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 10 av 12.1.2002, s. 67,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 9.
(1) EFT C 231 av 9.8.1996, s. 27.
(2) EFT C 279 av 1.10.1999, s. 95.
(3) EFT C 56 av 24.2.1997, s. 20.
(4) EFT L 205 av 13.8.1979, s. 5. Direktivet sist endret ved direktiv 88/593/EØF
(EFT L 318 av 25.11.1988, s. 44).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Dette direktiv får anvendelse på produktene definert i
vedlegg I.
Det får ikke anvendelse på produkter beregnet på framstilling
av konditorvarer, kaker og kjeks.

(5)
(6)

EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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Artikkel 2

Artikkel 5

Direktiv 2000/13/EF får anvendelse på produktene definert i
vedlegg I på følgende vilkår:

De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette direktiv
med hensyn til spørsmålene nevnt nedenfor, skal vedtas etter
framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 6 nr. 2:

1. Varebetegnelsene i vedlegg I skal være forbeholdt
produktene som er nevnt der, og skal brukes i handelen for
å betegne disse produktene.

— tilpasning av dette direktiv til Fellesskapets alminnelige
næringsmiddelregelverk,
— tilpasning til den tekniske utvikling.

Betegnelsene i vedlegg I kan imidlertid også brukes som
tillegg til navnet, og kan etter vanlig praksis brukes for
å betegne andre produkter som ikke kan forveksles med
produktene definert i vedlegg I.
2. Varebetegnelsene skal utfylles med en angivelse av det
eller de fruktslag som er brukt, i fallende orden etter vekten
av de råstoffene som er brukt. For produkter framstilt av
tre eller flere fruktslag kan angivelsen av de fruktslag
som er brukt, erstattes med ordene «blandet frukt» eller
en lignende formulering, eller med antall fruktslag som er
brukt.

Artikkel 6
1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for
næringsmidler (heretter kalt «komiteen»), nedsatt ved
artikkel 1 i beslutning 69/414/EØF(3).
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være tre måneder.

3. Merkingen skal angi fruktinnholdet ved opplysningen
«framstilt med ... g frukt per 100 g» av det ferdige produkt,
eventuelt etter fradrag av vekten av det vann som er brukt
ved tilberedningen av de vandige ekstraktene.

3.

4. Merkingen skal angi totalt sukkerinnhold ved opplysningen
«totalt sukkerinnhold ... g per 100 g», idet det angitte
tall viser den verdi som er bestemt ved refraktometer
ved 20 ºC for det ferdige produkt, med en margin på
± 3 refraktometergrader.

Direktiv 79/693/EØF
12. juli 2003.

Det er ikke nødvendig å angi sukkerinnholdet når det
framsettes en ernæringsmessig påstand angående sukker i
henhold til direktiv 90/496/EØF(1).
5. Opplysningene i nr. 3 og nr. 4 første ledd skal stå med klart
synlige tegn i samme synsfelt som varebetegnelsen.

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.
Artikkel 7
oppheves

med

virkning

fra

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som
henvisninger til dette direktiv.
Artikkel 8
Medlemsstatene skal innen 12. juli 2003 sette i kraft de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
Disse bestemmelsene skal anvendes slik at det

6. Når restinnholdet av svoveldioksid overstiger
10 mg/kg, skal dette stoffet angis på listen over ingredienser
som unntak fra artikkel 6 nr. 4 i direktiv 2000/13/EF.
Artikkel 3
Medlemsstatene skal ikke vedta nasjonale bestemmelser
som ikke er fastsatt i dette direktiv for produktene definert i
vedlegg I.
Artikkel 4
Uten at det berører rådsdirektiv 89/107/EØF (2) eller
bestemmelser som er vedtatt for å gjennomføre det, kan bare
ingrediensene angitt i vedlegg II og råstoffer som er i samsvar
med vedlegg III, brukes til framstilling av produktene definert
i vedlegg I.

( 1)
(2)

EFT L 276 av 6.10.1990, s. 40.
EFT L 40 av 11.2.1989, s. 27. Direktivet endret ved direktiv 94/34/EF (EFT
L 237 av 10.9.1994, s. 1).

— fra 12. juli 2003 blir tillatt å markedsføre produktene
definert i vedlegg I dersom de er i samsvar med
definisjonene og reglene fastsatt i dette direktiv,
— fra 12. juli 2004 blir forbudt å markedsføre produkter som
ikke er i samsvar med dette direktiv.
Markedsføring av produkter som ikke er i samsvar med
dette direktiv, men som er merket i samsvar med direktiv
79/693/EØF før 12. juli 2004, kan likevel fortsette inntil
lagrene er tømt.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

(3)

EFT L 291 av 19.11.1969, s. 9.
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Artikkel 9
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 10
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 20. desember 2001.
For Rådet
C. PICQUÉ
Formann
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VEDLEGG I
VAREBETEGNELSER, PRODUKTBRESKRIVELSER OG DEFINISJONER
I.

DEFINISJONER
— «Syltetøy» er en blanding med passende geléaktig konsistens av sukker, pulp og/eller puré av ett eller flere
fruktslag og vann. Syltetøy av sitrusfrukter kan imidlertid framstilles av hele frukten, kuttet i strimler og/eller
skiver.
Den mengde pulp og/eller puré som brukes ved framstilling av 1 000 g ferdig produkt, skal ikke være under:
— 350 g

i alminnelighet,

— 250 g

for rips, rognebær, tindved, solbær, nyper og kveder,

— 150 g

for ingefær,

— 160 g

for kasjuepler,

— 60 g

for pasjonsfrukt.

— «Syltetøy ekstra» er en blanding med passende geléaktig konsistens av sukker og ikke-konsentrert pulp av ett
eller flere fruktslag og vann. Syltetøy ekstra av nype og syltetøy ekstra uten frø av bringebær, solbær, blåbær
og rips kan imidlertid framstilles helt eller delvis av ikke-konsentrert puré av disse fruktene. Syltetøy ekstra
av sitrusfrukter kan framstilles av hele frukten, kuttet i strimler og/eller skiver.
Følgende frukter kan ikke inngå i en blanding med andre ved framstilling av syltetøy ekstra: epler, pærer,
plommer med stein som er vanskelig å løsne, meloner, vannmeloner, druer, gresskar, agurker og tomater.
Den mengde pulp som brukes til framstilling av 1 000 g ferdig produkt, skal ikke være under:
— 450 g

i alminnelighet,

— 350 g

for rips, rognebær, tindved, solbær, nyper og kveder,

— 250 g

for ingefær,

— 230 g

for kasjuepler,

— 80 g

for pasjonsfrukt.

— «Gelé» er en blanding med tilstrekkelig geléaktig konsistens av sukker og juice og/eller vandige ekstrakter av
ett eller flere fruktslag.
Mengden av juice og/eller vandige ekstrakter som brukes til framstilling av 1 000 g ferdig produkt, skal ikke
være under det som er fastsatt for framstilling av syltetøy. Disse mengdene er beregnet etter fradrag av vekten
av det vannet som er brukt i tilberedningen av de vandige ekstraktene.
— For «gelé ekstra» skal imidlertid mengden av fruktjuice og/eller vandig ekstrakt som brukes til framstilling av
1 000 g ferdig produkt, ikke være under det som er fastsatt for framstilling av syltetøy ekstra. Disse mengdene
er beregnet etter fradrag av vekten av det vannet som er brukt i tilberedningen av de vandige ekstraktene.
Følgende frukter kan ikke inngå i en blanding med andre ved framstilling av gelé ekstra: epler, pærer, plommer
med steiner som er vanskelig å løsne, meloner, vannmeloner, druer, gresskar, agurker og tomater.
— «Marmelade» er en blanding med passende geléaktig konsistens av vann, sukker og ett eller flere av følgende
produkter framstilt av sitrusfrukt: pulp, puré, juice, vandige ekstrakter og skall.
Mengden av sitrusfrukt som brukes til framstilling av 1 000 g ferdig produkt, skal ikke være under 200 g,
hvorav 75 g eller mer skal komme fra endokarpen.
— Betegnelsen «marmeladegelé» kan brukes når produktet ikke inneholder uløselig stoff, med eventuelt unntak
av små mengder finskåret skall.
— «Kastanjepuré» er en blanding med passende konsistens av vann, sukker og minst 380 g moset kastanje (av
Castanea sativa) per 1 000 g ferdig produkt.
II. Produktene definert i del I skal ha et innhold av løselig tørrstoff på minst 60 % bestemt med refraktometer, unntatt
for produkter der sukkeret er helt eller delvis erstattet med søtstoffer.
Uten at artikkel 5 nr. 1 i direktiv 2000/13/EF berøres, kan imidlertid medlemsstatene for å ta hensyn til visse
særlige tilfeller tillate de forbeholdte betegnelsene for produkter definert i del I som har et innhold av løselig
tørrstoff på under 60 %.
III. For blandinger av frukt skal minsteinnholdet fastsatt i del I for de forskjellige fruktslagene reduseres i forhold til
den prosentandel som er brukt.
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VEDLEGG II
Produktene definert i vedlegg I kan tilsettes følgende ingredienser:
— honning som definert i rådsdirektiv 2001/110/EF av 20 desember 2001 om honning(1): i alle produkter som hel
eller delvis erstatning for sukker,
— fruktjuice: bare i syltetøy,
— juice av sitrusfrukter: i produkter framstilt av andre fruktslag: bare i syltetøy, syltetøy ekstra, gelé og gelé ekstra,
— juice av røde frukter: bare i syltetøy og syltetøy ekstra framstilt av nyper, jordbær, bringebær, stikkelsbær, rødrips,
plommer og rabarbra,
— rødbetjuice: bare i syltetøy og gelé framstilt av jordbær, bringebær, stikkelsbær, rødrips og plommer,
— eteriske oljer av sitrusfrukter: bare i marmelade og marmeladegelé,
— matoljer og matfett som skumdempende middel: i alle produkter,
— flytende pektin: i alle produkter,
— skall av sitrusfrukter: i syltetøy, syltetøy ekstra, gelé og gelé ekstra,
— blader av Pelargonium odoratissimum: i syltetøy, syltetøy ekstra, gelé og gelé ekstra framstilt av kvede,
— brennevin, vin og sterkvin, nøtter, aromatiske urter, krydder, vanilje og vaniljeekstrakter: i alle produkter,
— vanillin: i alle produkter.

(1)

Se EFT L 10 av 12.1.2002, s. 47.

2.10.2003

2.10.2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG III
A. DEFINISJONER
I dette direktiv gjelder følgende definisjoner:
1.

Frukt:
— frisk, sunn frukt, ubedervet, med alle viktige bestanddeler i behold og tilstrekkelig moden til å brukes, etter
rensing, renskjæring og fjerning av topp- og stilkparti,
— i dette direktiv anses tomater, de spiselige delene av rabarbrastilker, gulrøtter, søtpoteter, agurker, gresskar,
meloner og vannmeloner som frukt,
— med «ingefær» menes den spiselige roten av ingefærplanten, konservert eller fersk. Ingefær kan være
tørket eller konservert i sukkerlake.

2.

Fruktpulp (pulp):
Den spiselige delen av hele frukten, eventuelt uten skall, skinn, frø, kjerner o.l., skåret i stykker eller knust, men
ikke moset til puré.

3.

Fruktpuré (puré):
Den spiselige delen av hele frukten, om nødvendig uten skall, skinn, frø, kjerner o.l., moset til puré ved siling
eller en lignende prosess.

4.

Vandige ekstrakter (av frukt):
Vandige ekstrakter av frukt som, med forbehold for det svinn som er uunngåelig under vanlig framstilling,
inneholder alle vannløselige bestanddeler i den frukten som brukes.

5.

Sukker
Tillatt sukker er:
1.

sukkertypene definert i direktiv 2001/111/EF(1),

2.

fruktosesirup,

3.

sukker framstilt av frukt,

4.

brunt sukker.

B. BEHANDLING AV RÅSTOFFER
1.

Produktene definert i del A nr. 1, 2, 3 og 4 kan behandles på følgende måter:
— varme- eller kuldebehandling,
— frysetørking,
— konsentrasjon, så langt det er teknisk mulig,
— med unntak av råstoffer til framstilling av produkter som betegnes som «ekstra»: bruk av svoveldioksid
(E 220) eller dets salter (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 og E 227) som hjelpemiddel ved framstillingen,
forutsatt at grenseverdien for svoveldioksid fastsatt i direktiv 95/2/EF ikke overskrides i produktene
definert i vedlegg I del I.

(1)

2.

Aprikoser og plommer som skal brukes til framstilling av syltetøy, kan også behandles med andre
tørkeprosesser enn frysetørking.

3.

Skall av sitrusfrukter kan konserveres i saltlake.

Se EFT L 10 av 12.1.2002, s. 53.
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RÅDSDIREKTIV 2001/114/EF
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2003/EØS/49/16

av 20. desember 2001
om visse typer helt eller delvis inndampet konservert melk beregnet på konsum(*)
for merking, godkjente tilsetningsstoffer, hygiene og
hygienereglene fastsatt i rådsdirektiv 92/46/EØF(5).

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 37,

5)

Av klarhetshensyn bør direktiv 76/118/EØF omarbeides
slik at reglene for framstilling og markedsføring av
visse typer helt eller delvis inndampet konservert melk
beregnet på konsum blir mer tilgjengelige.

6)

De alminnelige reglene for merking av næringsmidler fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv
2000/13/EF(6) bør få anvendelse på visse vilkår.

7)

Med forbehold for rådsdirektiv 90/496/EØF av
24. september 1990 om deklarasjon av næringsinnhold
i næringsmidler(7) er det i visse medlemsstater tillatt å
tilsette vitaminer i produktene definert i dette direktiv. Det
er imidlertid ikke mulig å vedta at tillatelsen skal utvides
til å gjelde i hele Fellesskapet. Medlemsstatene står derfor
fritt til å tillate eller forby tilsetting av vitaminer i sine
nasjonale produkter, men under alle omstendigheter må
det frie varebyttet innenfor Fellesskapet sikres i samsvar
med de regler og prinsipper som følger av traktaten.

8)

For
produkter
beregnet
på
spedbarn
får
kommisjonsdirektiv 91/321/EØF av 14. mai 1991 om
morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn
og småbarn(8) anvendelse.

9)

I samsvar med nærhetsprinsippet og forholdsmessighet
sprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5 kan målet om
å fastsette felles definisjoner og regler for de berørte
produkter og tilpasse bestemmelsene til Fellesskapets
alminnelige næringsmiddelregelverk ikke i tilstrekkelig
grad nås av medlemsstatene, og kan derfor på grunn
av dette direktivs art nås bedre av Fellesskapet. Dette
direktiv går ikke lenger enn det som er nødvendig for å
nå nevnte mål.

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

Visse vertikale direktiver på næringsmiddelområdet bør
forenkles for å ta hensyn bare til de grunnleggende krav
som produktene omfattet av nevnte direktiver må oppfylle
for at de skal kunne omsettes fritt på det indre marked,
i samsvar med konklusjonene fra Det europeiske råds
møte i Edinburgh 11. og 12. desember 1992, bekreftet
ved konklusjonene fra Det europeiske råds møte i Brussel
10. og 11. desember 1993.
Begrunnelsen for rådsdirektiv 76/118/EØF av
18. desember 1975 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om visse typer helt eller delvis inndampet
konservert melk beregnet på konsum(4) var at forskjellene
mellom nasjonale lovgivninger om konservert melk
kunne skape vilkår for illojal konkurranse som kunne
villede forbrukerne og dermed ha direkte innvirkning på
det felles markeds opprettelse og virkemåte.
Formålet med direktiv 76/118/EØF var derfor å fastsette
definisjoner og felles regler for sammensetning,
produksjonsforhold og merking av visse typer konservert
melk for å sikre fri omsetning av dem innenfor
Fellesskapet.
Direktiv 76/118/EØF bør tilpasses Fellesskapets
alminnelige næringsmiddelregelverk, særlig regelverket

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 15 av 17.1.2002, s. 19,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 9.
(1) EFT C 231 av 9.8.1996, s. 20.
2
( ) EFT C 279 av 1.10.1999, s. 95.
(3) EFT C 56 av 24.2.1997, s. 20.
(4) EFT L 24 av 30.1.1976, s. 49. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av
1994.

10) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette
direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(9).

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

EFT L 268 av 14.9.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 94/71/EF
(EFT L 368 av 31.12.1994, s. 33).
EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
EFT L 276 av 6.10.1990, s. 40.
EFT L 175 av 4.7.1991, s. 35. Direktivet sist endret ved direktiv 1999/50/EF
(EFT L 139 av 2.6.1999, s. 29).
EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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11) For å hindre at det oppstår nye hindringer for det frie
varebyttet, bør medlemsstatene ikke vedta nasjonale
bestemmelser som ikke er fastsatt i dette direktiv for
produktene definert i dette direktiv —

Artikkel 4
Medlemsstatene skal ikke vedta nasjonale bestemmelser
som ikke er fastsatt i dette direktiv for produktene definert i
vedlegg I og II.

Artikkel 5

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Dette direktiv får anvendelse på delvis eller helt inndampet
konservert melk som definert i vedlegg I.
Artikkel 2
Medlemsstatene kan, med forbehold for direktiv 90/496/EØF,
tillate tilsetting av vitaminer i produktene definert i vedlegg I.

De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette direktiv
med hensyn til spørsmålene nevnt nedenfor, skal vedtas etter
framgangsmåten med forskriftskomité som nevnt i artikkel 6
nr. 2:
— tilpasning av dette direktiv til
fellesskapsreglene for næringsmidler,

1. a) Varebetegnelsene i vedlegg I skal være forbeholdt
produktene som er nevnt der, og skal, med forbehold
for bokstav b), brukes i handelen for å betegne disse
produktene.
b) Som alternativ til varebetegnelsene nevnt i bokstav a)
inneholder vedlegg II en liste over særlige betegnelser.
Disse særlige betegnelser kan brukes på det språk og
på de vilkår som er fastsatt i vedlegg II.
2. Merkingen skal angi melkefettinnholdet uttrykt i
vektprosent av det ferdige produkt, unntatt for produktene
definert i vedlegg I nr. 1 bokstav d) og g) og i vedlegg I
nr. 2 bokstav d), samt det prosentvise innholdet av
fettfritt melketørrstoff for produktene definert i vedlegg I
nr. 1. Disse opplysningene skal angis i nærheten av
varebetegnelsen.
3. For produktene definert i vedlegg I nr. 2 skal merkingen
inneholde anbefalinger med hensyn til fortynningsmetode
eller rekonstitueringsmåte, herunder opplysninger
om fettinnholdet i produktet etter fortynning eller
rekonstituering.
4. Dersom produkter som veier mindre enn 20 gram per
enhet pakkes i en ytre emballasje, kan opplysningene
som kreves etter denne artikkel, angis bare på den ytre
emballasjen, bortsett fra den betegnelsen som kreves etter
nr. 1 bokstav a).
5. Merkingen av produktene definert i vedlegg I nr. 2 skal
angi at produktet «ikke er beregnet på ernæring av
spedbarn under 12 måneder».

de

alminnelige

— tilpasning til den tekniske utvikling.

Artikkel 6

Artikkel 3
Direktiv 2000/13/EF får anvendelse på produktene definert i
vedlegg I på følgende vilkår:

Nr. 49/185

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for
næringsmidler (heretter kalt «komiteen»), nedsatt ved
artikkel 1 i beslutning 69/414/EØF(1).
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være tre måneder.
3.

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 7
Direktiv 76/118/EØF
17. juli 2003.

oppheves

med

virkning

fra

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som
henvisninger til dette direktiv.

Artikkel 8
Medlemsstatene skal innen 17. juli 2003 sette i kraft de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
Disse bestemmelser skal anvendes slik at det
— fra 17. juli 2003 blir tillatt å markedsføre produktene definert
i vedlegg I dersom de er i samsvar med definisjonene og
reglene fastsatt i dette direktiv,
— fra 17. juli 2004 blir forbudt å markedsføre produkter som
ikke er i samsvar med dette direktiv.

(1)

EFT L 291 av 19.11.1969, s. 9.
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Markedsføring av produkter som ikke er i samsvar med
dette direktiv, men som er merket i samsvar med direktiv
76/118/EØF før 17. juli 2004, kan likevel fortsette inntil
lagrene er tømt.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
Artikkel 9

2.10.2003

Artikkel 10
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2001

For Råde
C. PICQUÉ

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Formann
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VEDLEGG I
PRODUKTDEFINISJONER OG VAREBETEGNELSER
1.

Delvis inndampet melk
Et flytende produkt, sukret eller usukret, framstilt direkte ved at vannet delvis fjernes fra melk, helt eller delvis
skummet melk eller en blanding av disse produktene, eventuelt tilsatt fløte, helt inndampet melk eller begge deler,
uten at den tilsatte mengden helt inndampet melk overstiger 25 % av det samlede melketørrstoffet i de ferdige
produktene.
— Typer av usukret kondensert melk
a) Kondensert melk med høyt fettinnhold
Delvis inndampet melk som inneholder minst 15 vektprosent fett og minst 26,5 vektprosent melketørrstoff
i alt.
b) Kondensert melk
Delvis inndampet melk som inneholder minst 7,5 vektprosent fett og minst 25 vektprosent melketørrstoff
i alt.
c) Kondensert delvis skummet melk
Delvis inndampet melk som inneholder minst 1 og høyst 7,5 vektprosent fett og minst 20 vektprosent
melketørrstoff i alt.
d) Kondensert skummet melk
Delvis inndampet melk som inneholder minst 1 vektprosent fett og minst 20 vektprosent melketørrstoff i
alt.
— Typer av sukret kondensert melk
e) Sukret kondensert melk
Delvis inndampet melk som er tilsatt sukrose (halvhvitt sukker, hvitt sukker eller raffinert sukker eller
raffinert hvitt sukker), og som inneholder minst 8 vektprosent fett og minst 28 vektprosent melketørrstoff
i alt.
f)

Sukret kondensert delvis skummet melk
Delvis inndampet melk som er tilsatt sukrose (halvhvitt sukker, hvitt sukker eller raffinert sukker eller
raffinert hvitt sukker), og som inneholder minst 1 og høyst 8 vektprosent fett og minst 24 vektprosent
melketørrstoff i alt.

g) Sukret kondensert skummet melk
Delvis inndampet melk som er tilsatt sukrose (halvhvitt sukker, hvitt sukker eller raffinert sukker eller
raffinert hvitt sukker), og som inneholder høyst 1 vektprosent fett og minst 24 vektprosent melketørrstoff
i alt.
2.

Helt inndampet melk
Et fast stoff framstilt direkte ved at vann fjernes fra melk, helt eller delvis skummet melk, fløte eller en blanding
av disse produktene, slik at vanninnholdet i det ferdige produkt er høyst 5 vektprosent.
a) Melkepulver med høyt fettinnhold
Inndampet melk som inneholder minst 42 vektprosent fett.
b) Helmelkpulver
Inndampet melk som inneholder minst 26 og høyst 42 vektprosent fett.
c) Pulver av delvis skummet melk
Inndampet melk som inneholder mer enn 1,5 og mindre enn 26 vektprosent fett.
d) Skummetmelkpulver
Inndampet melk som inneholder høyst 1,5 vektprosent fett.
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3.

Behandlinger
a) Ved framstilling av produktene definert i nr. 1 bokstav e)-g) er det tillatt å tilsette laktose i en mengde som
ikke er større enn 0,03 vektprosent av det ferdige produkt.
b) Uten at det berører direktiv 92/46/EØF av 16. juni 1992 om fastsettelse av hygieneregler for produksjon og
omsetning av rå melk, varmebehandlet melk og melkebaserte produkter, skal produktene omhandlet i nr. 1
og 2 konserveres på følgende måte:
— ved varmebehandling (sterilisering, behandling ved ultrahøy temperatur osv.) for produktene i nr. 1
bokstav a)-d),
— ved tilsetting av sukrose for produktene i nr. 1 bokstav e) til g),
— ved inndamping for produktene i nr. 2.

4.

Tillatte tilsetninger
I samsvar med artikkel 2 er tilsetting av vitaminer tillatt for produktene nevnt i dette vedlegg, med forbehold for
direktiv 90/496/EØF.

VEDLEGG II
SÆRLIGE BETEGNELSER FOR VISSE PRODUKTER OPPFØRT I VEDLEGG I
a) Med den engelske betegnelsen «evaporated milk» menes produktet definert i vedlegg I nr. 1 bokstav b) som
inneholder minst 9 vektprosent fett og 31 vektprosent melketørrstoff i alt.
b) Med de franske betegnelsene «lait demi-écrémé concentré» og «lait demi-écrémé concentré non sucré», den spanske
betegnelsen «leche evaporada semidesnatada», de nederlandske betegnelsene «geëvaporeerde halfvolle melk» og
«halfvolle koffiemelk» samt den engelske betegnelsen «evaporated semi-skimmed milk» menes produktet definert
i vedlegg I nr. 1 bokstav c) som inneholder mellom 4 og 4,5 vektprosent fett og minst 24 vektprosent tørrstoff i
alt.
c) Med den danske betegnelsen «kondenseret kaffefløde» og den tyske betegnelsen «kondensierte Kaffeesahne»
menes produktet definert i vedlegg I nr. 1 bokstav a).
d) Med den danske betegnelsen «flødepulver», de tyske betegnelsene «Rahmpulver» og «Sahnepulver», den
franske betegnelsen «crème en poudre», den nederlandske betegnelsen «roompoeder», den svenske betegnelsen
«gräddpulver» og den finske betegnelsen «kermajauhe» menes produktet definert i vedlegg I nr. 2 bokstav a).
e) Med den franske betegnelsen «lait demi-écrémé concentré sucré», den spanske betegnelsen «leche condensada
semidesnatada» og den nederlandske betegnelsen «gecondenseerde halfvolle melk met suiker» menes produktet
definert i vedlegg I nr. 1 bokstav f) som inneholder mellom 4 og 4,5 vektprosent fett og minst 28 vektprosent
melketørrstoff i alt.
f)

Med den franske betegnelsen «lait demi-écrémé en poudre», den nederlandske betegnelsen «halfvolle melkpoeder»
og de engelske betegnelsene «semi-skimmed milk powder» eller «dried semi-skimmed milk» menes produktet
definert i vedlegg I nr. 2 bokstav c) med et fettinnhold på mellom 14 og 16 %.

g) Med den portugisiske betegnelsen «leite em pó meio gordo» menes produktet definert i vedlegg I nr. 2 bokstav c)
med et fettinnhold på mellom 13 og 26 %.
h) Med den nederlandske betegnelsen «koffiemelk» menes produktet definert i vedlegg I nr. 1 bokstav b).
i)

Med den finske betegnelsen «rasvaton maitojauhe» menes produktet definert i vedlegg I nr. 2 bokstav d).

j)

Med den spanske betegnelsen «leche en polvo semidesnatada» menes produktet definert i vedlegg I nr. 2 bokstav c)
med et fettinnhold på mellom 10 og 16 %.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 257/2002

Nr. 49/189

2003/EØS/49/17

av 12. februar 2002
om endring av forordning (EF) nr. 194/97 om fastsetjing av høgsteinnhaldet av visse ureinande stoff i
næringsmiddel og forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende
stoffer i næringsmidler(*)

var fastsett ein særskild grenseverdi innan 1. juli 2001,
skulle dei grenseverdiane som gjeld for korn meint for
direkte konsum, gjelde etter denne datoen. Årsaka til
dette var at når det gjeld korn, kan det ikkje utelukkast
at sorteringsmetodar eller andre former for fysisk
handsaming kan redusere ureininga med aflatoksin, men
det er enno ikkje påvist kor effektive desse metodane
verkeleg er. Det var òg fastsett at dersom det ikkje
fanst opplysningar som gjev grunnlag for å fastsetje
ein særskild grenseverdi for uforedla korn, skulle
grenseverdiane på 2 µg/kg for aflatoksin B1 og 4 µg/kg
for samla innhald av aflatoksin gjelde.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —
med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar
1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet i
forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1),
særleg artikkel 2, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

I kommisjonsforordning (EF) nr. 194/97 av
31. januar 1997 om fastsetjing av høgsteinnhaldet av
visse ureinande stoff i næringsmiddel(2), sist endra
ved forordning (EF) nr. 1566/1999(3), er det fastsett
grenseverdiar for aflatoksin B1 og samla innhald av
aflatoksin i visse næringsmiddel. Forordning (EF)
nr. 194/97 vil verte oppheva ved og bytt ut med
kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001 av 8. mars 2001
om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende
stoffer i næringsmidler(4), endra ved rådsforordning (EF)
nr. 2375/2001(5), med verknad frå 5. april 2002.

2)

Etter forordning (EF) nr. 194/97 skulle grenseverdiane for
nøtter og tørka frukt som skal gjennomgå sortering eller
andre former for fysisk handsaming før konsum eller
bruk som næringsmiddelingrediens, vurderast på nytt
innan 1. juli 2001 i lys av utviklinga av den vitskaplege
og tekniske kunnskapen, særleg med omsyn til kor
effektive sorteringsmetodane eller dei andre formene
for fysisk handsaming er for å redusere innhaldet av
aflatoksin.

3)

I samband med dette er det berre vorte lagt fram
opplysningar som gjeld mandlar. Opplysningane synte at
innhaldet av aflatoksin i uforedla mandlar vart monaleg
mindre i den ferdige forbruksvara som følgje av dei ulike
metodane for sortering og fysisk handsaming. Ettersom
opplysningane varierer, er det likevel vanskeleg å vurdere
omfanget av reduksjonen. Difor bør dei eksisterande
grenseverdiane haldast ved lag, men det må vere høve til
å vurdere dei på nytt.

4)

Når det gjeld korn som skal gjennomgå sortering eller
andre former for fysisk handsaming før det vert nytta
til konsum eller som næringsmiddelingrediens, var det
i forordning (EF) nr. 194/97 fastsett at dersom det ikkje

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 41 av 13.2.2002, s. 12,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 11.
(1) TEF L 37 av 13.2.1993, s. 1.
(2) TEF L 31 av 1.2.1997, s. 48.
(3) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 17.
(4) TEF L 77 av 16.3.2001, s. 1.
(5) TEF L 321 av 6.12.2001, s. 1.

5)

I samband med dette er det berre vorte lagt fram
opplysningar som gjeld mais. Sjølv om det er vorte
utført jamleg overvaking i over to år, var det berre ei
avgrensa mengd parti som vart funne å vere ureina.
Difor har høvet til å påvise kor effektivt det er med
sortering, reinsing eller anna fysisk handsaming vore
avgrensa. Desse avgrensa opplysningane har synt at
innhaldet av aflatoksin i uforedla mais ved hjelp av
ulike metodar for sortering og fysisk handsaming
kan reduserast monaleg etter reinsing av den ferdige
forbruksvara (maisflak, andre gryn). Ureininga med
aflatoksin var hovudsakleg konsentrert i maisavfallet,
og i mindre grad i maiskim, grovmalt maismjøl og knust
mais (fôrvarer). Ettersom opplysningane er avgrensa og
varierer mykje, er det ikkje mogleg å vurdere kvantitativt
og presist kor stor reduksjon som kan oppnåast. Før det
kan trekkjast endelege konklusjonar må det skaffast
fleire opplysningar, og difor bør det tidsrommet som det
ikkje er fastsett nokon grenseverdi for når det gjeld mais,
lengjast ein siste gong med to år.

6)

Når det gjeld anna uforedla korn enn mais, er det
ikkje vorte sendt over opplysningar, og difor bør dei
grenseverdiane som skal gjelde frå og med 1. juli 2001
for korn som er meint for direkte konsum, òg gjelde for
korn som skal gjennomgå sortering eller andre former
for fysisk handsaming før konsum eller bruk som
næringsmiddelingrediens.

7)

Det er viktig at desse grenseverdiane tek til å gjelde
så snart som mogleg, og at dei framleis vil gjelde etter
at forordning (EF) nr. 194/97 er vorten bytt ut med
forordning (EF) nr. 466/2001. Begge desse forordningane
bør difor endrast tilsvarande.
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8)

2.10.2003

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste
næringsmiddelutvalet —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1
I nr. 2.1. «Aflatoksin» i del I i vedlegget til forordning (EF) nr. 194/97 vert det gjort følgjande endringar:
1. Nr. 2.1.1 og 2.1.2 skal lyde:
Aflatoksin: høgste tillatne
innhald(1) (µg/kg)

Produkt
B1

B1+B2+G1+G2

M1

—

«2.1.1.

Jordnøtter, nøtter og tørka frukt

2.1.1.1.

Jordnøtter, nøtter og tørka frukt
og foredla produkt av desse som
er meinte for direkte konsum eller
som næringsmiddelingrediens

2(4)

4(4)

2.1.1.2.

Jordnøtter som skal gjennomgå
sortering eller andre former
for fysisk handsaming før dei
vert nytta til konsum eller som
næringsmiddelingrediens

8(4)

15(4)

2.1.1.3.

Nøtter og tørka frukt som skal
gjennomgå sortering eller andre
former for fysisk handsaming
før dei vert nytta til konsum eller
som næringsmiddelingrediens

5(4)

10(4)

2.1.2.

Korn (medrekna
Fagopyrum spp.)

2.1.2.1.

Korn (medrekna bokkveite,
Fagopyrum spp.) og foredla
kornprodukt som er meinte
for direkte konsum eller som
næringsmiddelingrediens

2

2.1.2.2.

Korn (medrekna bokkveite,
Fagopyrum spp.) bortsett frå
mais, som skal gjennomgå
sortering eller andre former
for fysisk handsaming før det
vert nytta til konsum eller som
næringsmiddelingrediens

2.1.2.3.

Mais som skal gjennomgå
sortering eller andre former
for fysisk handsaming før han
vert nytta til konsum eller som
næringsmiddelingrediens

2. Fotnote 5 går ut.
3. Fotnote 6 går ut.

Prøvetakingsmetode

Referansemetode for
analyse

Direktiv
98/53/EF

Direktiv
98/53/EF

Direktiv
98/53/EF

Direktiv
98/53/EF

—

Direktiv
98/53/EF

Direktiv
98/53/EF

4

—

Direktiv
98/53/EF

Direktiv
98/53/EF

2

4

—

Direktiv
98/53/EF

Direktiv
98/53/EF

—

—

—

Direktiv
98/53/EF

Direktiv
98/53/EF»

bokkveite,
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Artikkel 2

I nr. 2.1. «Aflatoksiner» i del 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 466/2001 vert det gjort følgjande
endringar:

1. Nr. 2.1.1 og 2.1.2 skal lyde:
Aflatoksiner: grenseverdi(1)
(µg/kg)

Produkt

B1

B1+B2+G1+G2

M1

—

Prøvetakingsmetode

Kriterier
for analysemetoder

Direktiv
98/53/EF

Direktiv
98/53/EF

Direktiv
98/53/EF

Direktiv
98/53/EF

«2.1.1.

Jordnøtter, nøtter og tørket frukt

2.1.1.1.

Jordnøtter, nøtter og tørket frukt
og bearbeidede produkter av
disse, som er beregnet på direkte
konsum eller på anvendelse som
næringsmiddelingrediens

2(6)

4(6)

2.1.1.2.

Jordnøtter som skal gjennomgå
sortering eller annen fysisk
behandling før de brukes til
konsum eller som næringsmiddelingrediens

8(6)

15(6)

2.1.1.3.

Nøtter og tørket frukt
skal gjennomgå sortering
annen fysisk behandling
de brukes til konsum eller
næringsmiddelingrediens

5(6)

10(6)

—

Direktiv
98/53/EF

Direktiv
98/53/EF

2.1.2.

Korn (herunder bokhvete, Fagopyrum spp.)

2.1.2.1.

Korn
(herunder
bokhvete,
Fagopyrum spp.) og bearbeidede kornprodukter som er
beregnet på direkte konsum eller
på anvendelse som næringsmiddelingrediens

2

4

—

Direktiv
98/53/EF

Direktiv
98/53/EF

2.1.2.2.

Korn
(herunder
bokhvete,
Fagopyrum spp.) som skal
gjennomgå
sortering
eller
annen fysisk behandling før det
brukes til konsum eller som
næringsmiddelingrediens

2

4

—

Direktiv
98/53/EF

Direktiv
98/53/EF

2.1.2.3.

Mais som skal gjennomgå
sortering eller annen fysisk
behandling før den brukes til
konsum eller som næringsmiddelingrediens

—(9)

—(9)

—

Direktiv
98/53/EF

Direktiv
98/53/EF»

som
eller
før
som

2. Fotnote 8 går ut.
3. Fotnote 9 skal lyde:

«(9) Dersom det ikke er fastsatt en særskilt grenseverdi innen 1. juli 2003, skal grenseverdiene i nr. 2.1.2.1 i tabellen deretter gjelde
for mais omhandlet i dette nummer.»
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Artikkel 3
Denne forordninga tek til å gjelde dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.
Artikkel 1 og 3 skal nyttast frå dagen etter at forordninga er kunngjord. Artikkel 2 skal nyttast frå
5. april 2002.
Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 12. februar 2002.
For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/16/EF

Nr. 49/193

2003/EØS/49/18

av 20. februar 2002
om bruk av visse epoksyderivater i materialer og gjenstander beregnet på å komme
i kontakt med næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 89/109/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(1), særlig
artikkel 3,
etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Bruken av og/eller forekomsten av 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan bis(2,3-epoksypropyl)eter
(«BADGE»), bis(hydroksyfenyl)metan bis(2,3-epoksypropyl)etere («BFDGE») og novolacglysidyletere
(«NOGE») i materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, har ført til
spørsmål om hvor sikre de er, særlig når de brukes som tilsetningsstoffer.

2)

Analyseresultater har vist betydelige mengder av disse stoffene og visse av deres derivater i enkelte
næringsmidler.

3)

Vitenskapskomiteen for næringsmidler har avgitt en uttalelse om at den spesifikke migrasjonsgrensen
for BADGE og enkelte av dets derivater kan forlenges med ytterligere tre år i påvente av at flere
toksikologiske data framlegges til vurdering.

4)

Bruk og/eller forekomst av BADGE kan derfor fortsatt godtas inntil videre.

5)

Vitenskapskomiteen for næringsmidler har gransket de tilgjengelige dataene om BFDGE, som ligner
svært mye på de tilsvarende dataene for BADGE.

6)

Bruk og/eller forekomst av BFDGE og visse av dets derivater kan derfor på visse vilkår også fortsatt
godtas i påvente av at flere toksikologiske data framlegges og vurderes.

7)

Vitenskapskomiteen for næringsmidler har uttalt at på grunn av manglende opplysninger om den
potensielle eksponeringen og den toksikologiske profilen for NOGE-bestanddeler med mer enn to
aromatiske ringer og derivater av disse, er den ikke i stand til å vurdere sikkerheten ved bruk og/eller
forekomst av tilsvarende produkter. Komiteen mener derfor at NOGE på grunn av sin tendens til å
migrere ved slik anvendelse for tiden ikke bør brukes som tilsetningsstoff i materialer og gjenstander
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler.

8)

Det bør fastsettes regler for bruk og/eller forekomst av NOGE-bestanddeler med mer enn to
aromatiske ringer og av derivater av disse i plastmaterialer og -gjenstander, overflatebelegg og
klebemidler beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, ved at det fastsettes en streng grense
som inntil videre i praksis bør utelukke at stoffene brukes som tilsetningsstoffer. Denne midlertidige
grensen bør få anvendelse i påvente av at det framlegges tilstrekkelige data for en mer fullstendig
vitenskapelig risikovurdering i samsvar med artikkel 5 nr. 7 i Verdens handelsorganisasjons avtale
om gjennomføring av helse- og plantehelsetiltak, og at det utvikles tilfredsstillende metoder for
bestemmelse av forekomsten i næringsmidler.

9)

Bruk og/eller forekomst av NOGE og BFDGE som utgangsstoffer for tilberedning av spesielle stoffer
til belegging av overflaten i svært store beholdere, bør fortsatt tillates inntil videre i påvente av at det
framlegges ytterligere tekniske data. Disse beholdernes store rominnhold i forhold til flateinnhold,
den gjentatte bruken i løpet av en lang levetid, som reduserer migrasjonen, og deres kontakt med
næringsmidler ved omgivelsestemperatur for de fleste bruksmåters vedkommende, tyder på at det ikke
er nødvendig å fastsette en migrasjonsgrense for NOGE og BFDGE i slike beholdere.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 51 av 22.2.2002, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2002 av
12. juli 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 11.
(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 38.
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10) Medlemsstater som ennå ikke har tillatt bruk og/eller forekomst av BADGE og/eller BFDGE og/
eller NOGE i materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, kan
opprettholde dette forbudet.
11) Det bør fastsettes regler på fellesskapsplan for bruk av BADGE, BFDGE og NOGE og/eller
forekomst av disse i materialer og gjenstander av plast, i overflatebelegg som lakk og maling og i
klebemidler for å unngå fare for menneskers helse og hindringer for fritt varebytte.
12) Det kan oppstå feil under analysen på grunn av forekomst av andre kjemiske stoffer. Det er derfor
nødvendig med validerte analysemetoder for å kunne foreta en nøyaktig kontroll av om restriksjonene
i direktivet overholdes.
13) Det bør fastsettes en overgangsperiode for materialer og gjenstander som kommer i kontakt med
næringsmidler før fristen for gjennomføring av dette direktiv.
14) Ved fastsettelse av overgangsperioden bør det også tas hensyn til kravene i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
merking og presentasjon av samt reklamering for næringsmidler(1), endret ved kommisjonsdirektiv
2001/101/EF(2).
15) På grunnlag av nye tekniske krav bør kommisjonsdirektiv 2001/61/EF av 8. august 2001 om
bruk av visse epoksyderivater i materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med
næringsmidler(3) oppheves av klarhetshensyn.
16) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for
næringsmidler —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
1. Dette direktiv får anvendelse på materialer og gjenstander som i ferdig tilstand er beregnet på
å komme i kontakt med næringsmidler, eller som i samsvar med sitt formål kommer i kontakt med
næringsmidler, og som er framstilt med eller inneholder ett eller flere av følgende stoffer:
a) 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan bis(2,3-epoksypropyl)eter (heretter kalt «BADGE») og visse derivater
av dette,
b) bis(hydroksyfenyl)metan bis(2,3-epoksypropyl)eter (heretter kalt «BFDGE») og visse derivater av
dette,
c) andre novolacglycidyletere (heretter kalt «NOGE») og visse derivater av disse.
I dette direktiv menes med «materialer og gjenstander»:
a) materialer og gjenstander av alle typer plast,
b) materialer og gjenstander som er dekket med et overflatebelegg,
c) klebemidler.
2. Dette direktiv får ikke anvendelse på beholdere og lagertanker med en kapasitet på over 10 000
liter eller rørledninger som er en del av eller er forbundet med dem, som er dekket med spesielle
beleggingsmidler kalt «kraftige beleggingsmidler».
Artikkel 2
Materialene og gjenstandene nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal ikke avgi de stoffene som er oppført i vedlegg I
i en mengde som overskrider grensen fastsatt i nevnte vedlegg.
Bruk og/eller forekomst av BADGE i framstillingen av disse materialene og gjenstandene kan fortsette
bare fram til 31. desember 2004.

(1)
(2)
(3)

EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
EFT L 310 av 28.11.2001 s. 19.
EFT L 215 av 9.8.2001, s. 26.
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Artikkel 3
Materialene og gjenstandene nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal ikke avgi de stoffene som er oppført i vedlegg II
i en mengde som, sammenlagt med summen av BADGE og dets derivater oppført i vedlegg I, overskrider
grensen fastsatt i vedlegg II.
Bruk og/eller forekomst av BFDGE i framstillingen av disse materialene og gjenstandene kan fortsette
bare fram til 31. desember 2004.
Artikkel 4
Fra 1. mars 2003 skal mengden av NOGE-bestanddeler med mer enn to aromatiske ringer og minst én
epoksygruppe samt deres derivater som inneholder klorhydrinfunksjoner og har en molekylmasse på
mindre enn 1 000 dalton, ikke kunne påvises i de materialene og gjenstandene som er nevnt i artikkel 1
nr. 1 ved en påvisningsgrense på 0,2 mg/6 dm2, medregnet analysetoleransen.
For dette direktivs formål skal påvisningsgrensen oppført i første ledd bestemmes ved hjelp av en validert
analysemetode. Dersom det ikke finnes en slik metode, kan det, inntil det er utviklet en validert metode,
benyttes en analysemetode som virker på en hensiktsmessig måte.
Bruk og/eller forekomst av NOGE i framstillingen av disse materialene og gjenstandene kan fortsette bare
fram til 31. desember 2004.
Artikkel 5
Bestemmelsene i dette direktiv får ikke anvendelse på materialer og gjenstander som er dekket med
et overflatebelegg, eller på klebemidler, som nevnt i artikkel 1 nr. 1 annet ledd bokstav b) og c), som
kommer i kontakt med næringsmidler før 1. mars 2003. Disse materialene og gjenstandene kan fortsatt
markedsføres, forutsatt at pakkedatoen er påført materialene og gjenstandene, samtidig som det tas hensyn
til kravene i direktiv 2000/13/EF.
Artikkel 6
Direktiv 2001/61/EF oppheves.
Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som
angitt i sammenligningstabellen i vedlegg III.
Artikkel 7
Medlemsstatene skal innen 28. februar 2003 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av
medlemsstatene.
Artikkel 8
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 9
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 20. februar 2002.
For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I
Spesifikk migrasjonsgrense for BADGE og visse av dets derivater
1.

Summen av migrasjonen av følgende stoffer:
a) BADGE (= 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan bis(2,3-epoksypropyl)eter,
b) BADGE.H2O,
c) BADGE.HCl,
d) BADGE.2HCl,
e) BADGE.H2O.HCl,
skal ikke overskride følgende grenser:
— 1 mg/kg i næringsmidler eller i testløsninger for næringsmidler (analysetoleransen ikke medregnet), eller
— 1 mg/6 dm2 i samsvar med tilfellene nevnt i artikkel 4 i kommisjonsdirektiv 90/128/EØF(1).

2.

Migrasjonsanalysen skal utføres i samsvar med reglene fastsatt i rådsdirektiv 82/711/EØF(2) og i direktiv
90/128/EØF. I vandige testløsninger for næringsmidler bør imidlertid denne verdien også omfatte BADGE.2H2O,
med mindre materialet eller gjenstanden er merket for bruk i kontakt bare med næringsmidler og/eller drikker der
det er blitt godtgjort at summen av migrasjonen for de fem stoffene oppført i nr. 1 bokstav a), b), c), d) og e) ikke
kan overskride grensene fastsatt i nr. 1.

3.

For dette direktivs formål skal den spesifikke migrasjonen av stoffene oppført i nr. 1 bokstav a), b), c), d) og e)
bestemmes ved hjelp av en validert analysemetode. Dersom det ikke finnes en slik metode, kan det, inntil det er
utviklet en validert metode, benyttes en analysemetode som virker på en hensiktsmessig måte.

(1)
(2)

EFT L 75 av 21.3.1990, s. 19.
EFT L 297 av 23.10.1982, s. 26.
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VEDLEGG II
Spesifikk migrasjonsgrense for BFDGE og visse av dets derivater
1.

Summen av migrasjonen av følgende stoffer:
a) BFDGE (= bis(hydroksyfenyl)metan bis(2,3-epoksypropyl)etere,
b) BFDGE.H2O,
c) BFDGE.HCl,
d) BFDGE.2HCl,
e) BFDGE.H2O.HCl,
sammenlagt med summen for stoffene oppført i vedlegg I, skal ikke overskride følgende grenser:
— 1 mg/kg i næringsmidler eller i testløsninger for næringsmidler (analysetoleransen ikke medregnet), eller
— 1 mg/6 dm2 i samsvar med tilfellene nevnt i artikkel 4 i direktiv 90/128/EØF.

2.

Migrasjonsanalysen skal utføres i samsvar med reglene fastsatt i direktiv 82/711/EØF og i direktiv 90/128/EØF.
I vandige testløsninger for næringsmidler bør imidlertid denne verdien også omfatte BFDGE.2H2O, med mindre
materialet eller gjenstanden er merket for bruk i kontakt bare med de næringsmidler og/eller drikker der det er blitt
godtgjort at summen av migrasjonen av de fem stoffene oppført i nr. 1 bokstav a), b), c), d) og e), sammenlagt med
dem som er oppført i vedlegg I, ikke kan overskride grensene fastsatt i nr. 1.

3.

For dette direktivs formål skal den spesifikke migrasjonen av stoffene oppført i nr. 1 bokstav a), b), c), d) og e)
bestemmes ved hjelp av en validert analysemetode. Dersom det ikke finnes en slik metode, kan det, inntil det er
utviklet en validert metode, benyttes en analysemetode som virker på en hensiktsmessig måte.

VEDLEGG III
Sammenligningstabell
Direktiv 2001/61/EF

Dette direktiv

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

—

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

Vedlegg I

Vedlegg I

Vedlegg II

Vedlegg II

—

Vedlegg III
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/17/EF
av 21. februar 2002

om endring av direktiv 90/128/EØF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med
næringsmidler(*)

være underlagt nasjonal lovgivning i påvente av en
beslutning på fellesskapsplan.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det
europeiske fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 89/109/EØF av
21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om materialer og gjenstander beregnet på å komme
i kontakt med næringsmidler(1), særlig artikkel 3,

6)

Direktiv 90/128/EØF bør derfor endres.

7)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmidler —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

På grunnlag av nye opplysninger som Vitenskapskomiteen
for næringsmidler har tilgang til, kan visse monomerer
som er midlertidig tillatt på nasjonalt plan samt andre
monomerer som det har kommet anmodning om bruk av
etter vedtakelsen av kommisjonsdirektiv 90/128/EØF av
23. februar 1990 om plastmaterialer og plastgjenstander
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(2),
sist endret ved direktiv 2001/62/EF(3), oppføres i
fellesskapslisten over godkjente stoffer i vedlegg II til
direktiv 90/128/EØF.

Vedlegg II, III, V og VI til direktiv 90/128/EØF endres som
fastsatt i vedlegget til dette direktiv.

Vedlegg III til direktiv 90/128/EØF inneholder en
ufullstendig liste over tilsetningsstoffer som kan brukes
ved framstilling av plastmaterialer og plastgjenstander.
Denne listen bør endres slik at den også omfatter
andre tilsetningsstoffer som Vitenskapskomiteen for
næringsmidler har vurdert.

De skal anvende disse bestemmelsene slik at de

3)

For visse stoffer bør restriksjoner som allerede er fastsatt
på fellesskapsplan, endres på grunnlag av de foreliggende
opplysningene.

4)

Den gjeldende listen over tilsetningsstoffer er en
ufullstendig liste, ettersom den ikke inneholder
alle stoffer som for tiden er tillatt i én eller flere
medlemsstater. Slike stoffer er derfor fortsatt underlagt
nasjonal lovgivning i påvente av en beslutning om
oppføring i fellesskapslisten.

5)

Artikkel 1

I dette direktiv er det fastsatt spesifikasjoner for bare
noen få stoffer. De øvrige stoffene det kan kreves
spesifikasjoner for, vil derfor fortsatt i denne henseende

Artikkel 2
Medlemsstatene skal innen 28. februar 2003 vedta og kunngjøre
de bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

a) fra 1. mars 2003 tillater handel med og bruk av
plastmaterialer og plastgjenstander som er beregnet på
komme i kontakt med næringsmidler, og som er i samsvar
med dette direktiv,
b) fra 1. mars 2004 forbyr produksjon og import til
Fellesskapet av plastmaterialer og plastgjenstander som er
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, men
som ikke er i samsvar med dette direktiv. Medlemsstatene
skal likevel fra 1. mars 2003 forby produksjon og import til
Fellesskapet av materialer og gjenstander som inneholder
divinylbenzen, og som ikke er i samsvar med restriksjonen
fastsatt i dette direktiv.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
Artikkel 3

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 58 av 28.2.2002, s. 19,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 11.
(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 38.
(2) EFT L 75 av 21.3.1990, s. 19.
(3) EFT L 221 av 17.8.2001, s. 18.

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 21. februar 2002.
For Kommisjonen
David Byrne
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
I vedleggene til direktiv 90/128/EØF gjøres følgende endringer:
1.

I vedlegg II gjøres følgende endringer:
a) I nr. 8
i) skal definisjonen av QM(T) lyde:
«QM(T) =

Største tillatte restmengde av stoffet i materialet eller gjenstanden, uttrykt som total mengde
av den angitte stoffgruppen eller det eller de angitte stoff(ene). For dette direktivs formål
skal mengden av stoffet i materialet eller gjenstanden bestemmes ved hjelp av en validert
analysemetode. Dersom en slik metode ennå ikke finnes, kan det, inntil det er utviklet en
validert metode, benyttes en analysemetode som virker på en hensiktsmessig måte ved den
angitte grenseverdi.»

ii) innsettes følgende tekst etter QM(T):
«QMA =

Største tillatte restmengde av stoffet i det ferdige materialet eller den ferdige gjenstanden,
uttrykt som mg per 6 dm2 av overflaten som er i kontakt med næringsmidler. For dette
direktivs formål skal mengden av stoffet på overflaten av materialet eller gjenstanden
bestemmes ved hjelp av en validert analysemetode. Dersom en slik metode ennå ikke finnes,
kan det, inntil det er utviklet en validert metode, benyttes en analysemetode som virker på
en hensiktsmessig måte ved den angitte grenseverdi.

QMA(T) =

Største tillatte restmengde av stoffet i materialet eller gjenstanden, uttrykt som mg av
total mengde av den angitte stoffgruppen eller det eller de angitte stoff(ene) per 6 dm2 av
overflaten som er i kontakt med næringsmidler. For dette direktivs formål skal mengden
av stoffet på overflaten av materialet eller gjenstanden bestemmes ved hjelp av en validert
analysemetode. Dersom en slik metode ennå ikke finnes, kan det, inntil det er utviklet en
validert metode, benyttes en analysemetode som virker på en hensiktsmessig måte ved den
angitte grenseverdi.»

iii) skal definisjonene av SMG og SMG(T) lyde:
«SMG =

Spesifikk migrasjonsgrense i næringsmiddelet eller testløsningen, med mindre annet er
angitt. For dette direktivs formål skal stoffets spesifikke migrasjon bestemmes ved hjelp
av en validert analysemetode. Dersom en slik metode ennå ikke finnes, kan det, inntil det
er utviklet en validert metode, benyttes en analysemetode som virker på en hensiktsmessig
måte ved den angitte grenseverdi.

SMG(T) =

Spesifikk migrasjonsgrense i næringsmiddelet eller testløsningen, uttrykt som total mengde
av den angitte stoffgruppen eller det eller de angitte stoff(ene). For dette direktivs formål skal
stoffets spesifikke migrasjon bestemmes ved hjelp av en validert analysemetode. Dersom en
slik metode ennå ikke finnes, kan det, inntil det er utviklet en validert metode, benyttes en
analysemetode som virker på en hensiktsmessig måte ved den angitte grenseverdi.»

b) I avsnitt A gjøres følgende endringer:
i) Følgende monomerer og andre utgangsstoffer innsettes:

Ref. nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

13620

10043-35-3

Borsyre

SMG(T) = 6 mg/kg (23) (uttrykt som bor) med
forbehold for bestemmelsene i rådsdirektiv 98/83/EF
av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet (EFT
L 330 av 5.12.1998, s. 32)

16650

00127-63-9

Difenylsulfon

SMG(T) = 3 mg/kg (25)

18897

16712-64-4

6-hydroksy-2-naftalen-karboksylsyre

SMG = 0,05 mg/kg

18898

103-90-2

N-(4-hydroksyfenyl)acetamid

For bruk bare i flytende krystaller bak et beskyttende
lag av flerlagsplast

22332

28679-16-5

Blanding av (40 vektprosent) 2,2,4-trimetylheksan1,6-diisocyanat
og
(60 vektprosent)
2,4,4trimetylheksan-1,6-diisocyanat

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

2.10.2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 49/201

ii) For følgende monomerer og andre utgangsstoffer skal innholdet i spalten «Restriksjoner og/eller
spesifikasjoner» lyde:

Ref. nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

13510

01675-54-3

2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan-bis(2,3epoksypropyl)eter (= Badge)

I samsvar med kommisjonsdirektiv 2002/16/EF av
20. februar 2002 om bruk av visse epoksyderivater
i materialer og gjenstander beregnet på å komme i
kontakt med næringsmidler (EFT L 51 av 22.2.2002,
s. 27)

13560

05124-30-1

Bis(4-isocyanatsykloheksyl)metan

Se «Disykloheksylmetan-4,4’- diisocyanat»

14650

00079-38-9

Klortrifluoretylen

QMA = 0,5 mg/6 dm2

14950

03173-53-3

Sykloheksylisocyanat

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

15700

05124-30-1

Disykloheksylmetan-4,4’-diisocyanat

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

16240

00091-97-4

3,3’-dimetyl-4,4’-diisocyanatbifenyl

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

16570

04128-73-8

Difenyleter-4-4’-diisocyanat

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

16600

05873-54-1

Difenylmetan-2-4’-diisocyanat

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

16630

00101-68-8

Difenylmetan-4-4’-diisocyanat

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

18640

00822-06-0

Heksametylen-diisocyanat

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

19110

04098-71-9

1-isocyanat-3-isocyanatmetyl-3,5,5-trimetylsykloheksan

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

22420

03173-72-6

1,5-naftalendiisocyanat

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

22570

00112-96-9

Oktadekylisocyanat

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

25210

00584-84-9

2,4-toluendiisocyanat

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

25240

00091-08-7

2,6-toluendiisocyanat

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

25270

26747-90-0

Dimer av 2,4-toluendiisocyanat

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

iii) Følgende monomerer og andre utgangsstoffer overføres fra avsnitt B til avsnitt A:

Ref. nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

13075

00091-76-9

Benzoguanamin

Se «2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5 -triazin»

13720

00110-63-4

1,4-butandiol

SMG(T) = 0,05 mg/kg (24)

15310

00091-76-9

2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin

QMA = 5 mg/6 dm2

16690

01321-74-0

Divinylbenzen

QMA = 0,01 mg/6 dm2 eller SMG = ND (DL =
0,02 mg/kg, analysetoleranse medregnet) for summen
av divinylbenzen og etylvinylbenzen og i samsvar
med spesifikasjonene fastsatt i vedlegg V

16697

00693-23-2

Dodekandisyre

25840

03290-92-4

1,1,1-trimetylpropantrimetylakrylat

SMG = 0,05 mg/kg
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I vedlegg III gjøres følgende endringer:
a) I tabellen i avsnitt A gjøres følgende endringer:
i) Følgende tilsetningsstoffer innsettes:

Ref. nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

36840

12007-55-5

Bariumtetraborat

SMG(T) = 1 mg/kg uttrykt som barium (12) og
SMG(T) = 6 mg/kg (23) (uttrykt som bor) med
forbehold for bestemmelsene i rådsdirektiv 98/83/EF
av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet (EFT
L 330 av 5.12.1998, s. 32)

40320

10043-35-3

Borsyre

SMG(T) = 6 mg/kg (23) (uttrykt som bor) med
forbehold for bestemmelsene i rådsdirektiv 98/83/EF
av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet (EFT
L 330 av 5.12.1998, s. 32)

40580

00110-63-4

1,4-butandiol

SMG(T) = 0,05 mg/kg (24)

71670

178671-58-4

Pentaerytritoltetrakis (2-cyano-3,3-difenylakrylat)

SMG = 0,05 mg/kg

87040

01330-43-4

Natriumtetraborat

SMG(T) = 6 mg/kg (23) (uttrykt som bor) med
forbehold for bestemmelsene i rådsdirektiv 98/83/EF
av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet (EFT
L 330 av 5.12.1998, s. 32)

ii) For følgende tilsetningsstoffer erstattes innholdet i spalten «Restriksjoner og/eller spesifikasjoner» med
følgende:

Ref. nr.

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

37360

000100-52-7

Benzaldehyd

I samsvar med merknad 9 i vedlegg VI

40120

68951-50-8

Bis(polyetylen-glykol)hydroksymetylfosfonat

SMG = 0,6 mg/kg

41680

000076-22-2

Kamfer

I samsvar med merknad 9 i vedlegg VI

iii) Følgende tilsetningsstoff utgår:

Ref. nr.

40020

CAS-nr.

110553-27-0

Kjemisk betegnelse

2,4-bis(oktyltiometyl)-6-metylfenol

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

SMG = 6 mg/kg

b) I tabellen i avsnitt B gjøres følgende endringer:
i)

Ref. nr.

Følgende tilsetningsstoffer innsettes:

CAS-nr.

Kjemisk betegnelse

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

45650

6197-30-4

2-cyano-3,3-difenylakrylsyre, 2-etylheksylester

SMG = 0,05 mg/kg

68860

04724-48-5

Oktylfosfonsyre

SMG = 0,05 mg/kg

95000

28931-67-1

Trimetylolpropan-trimetakrylat-metylmetakrylatkopolymer
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ii) For følgende tilsetningsstoffer erstattes innholdet i spalten «Restriksjoner og/eller spesifikasjoner» med:

Ref. nr.

CAS-nr.

39120

Kjemisk betegnelse

—

51570

00127-63-9

3.

Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

N,N-bis(2-hydroksyetyl)alkyl(C8C18)aminhydroklorider

SMG(T) = 1,2 mg/kg (13) uttrykt som tertiæramin
(uttrykt uten HCl)

Difenylsulfon

SMG(T) = 3 mg/kg (25)

I vedlegg V gjøres følgende endringer:
I vedlegg V skal følgende spesifikasjoner innsettes i tabellen i del B:
PM/REF-nr.

16690

Andre spesifikasjoner

Divinylbenzen
Kan inneholde opptil 40 % etylvinylbenzen

4.

I vedlegg VI gjøres følgende endringer:
a) Merknad (12) og (13) skal lyde:
«(12) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REFnr. 36720, 36800, 36840 og 92000 ikke skal overstige restriksjonen.
(13)

SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REFnr. 39090 og 39120 ikke skal overstige restriksjonen.»

b) Følgende merknader tilføyes:
«(23) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REFnr. 13620, 36840, 40320 og 87040 ikke skal overstige restriksjonen.
(24)

SMG(T) betyr i dette særlig tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REFnr. 13720 og 40580 ikke skal overstige restriksjonen.

(25)

SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REFnr. 16650 og 51570 ikke skal overstige restriksjonen.

(26)

QM(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av restmengdene av stoffene oppført under PM/REFnr. 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 og
25270 ikke skal overstige restriksjonen.»
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

2.10.2003

2003/EØS/49/20

av 7. november 2001
om resultatene av risikovurderingen og strategiene for risikoreduksjon for stoffene
2-propenal; dimetylsulfat; nonylfenol; fenol, 4-nonyl, forgrenet; tert-butylmetyleter(*)
[meddelt under nummer K(2001) 3380]
(2001/838/EF)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

6)

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av
23. mars 1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved
eksisterende stoffer(1), særlig artikkel 11 nr. 2, og

— 2-propenal.

7)
ut fra følgende betraktninger:
1)

En første prioritetsliste som identifiserer stoffer
som krever umiddelbar oppmerksomhet, er vedtatt ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 1179/94(4). Denne
prioritetslisten fastsetter, blant andre stoffer, en
vurdering av følgende:

Ved artikkel 10 i forordning (EØF) nr. 793/93 er det
fastsatt hvilken framgangsmåte som skal følges for
risikovurderingen av stoffene på prioritetslistene i
den medlemsstaten som er utpekt som rapporterende
medlemsstat.

En andre prioritetsliste som identifiserer stoffer som
krever umiddelbar oppmerksomhet, er vedtatt ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 2268/95(5). Denne andre
prioritetslisten fastsetter, blant andre stoffer, en vurdering
av følgende:

— dimetylsulfat,
— nonylfenol,

2)

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94(2) er det
fastsatt prinsipper for vurderingen av risikoene for
mennesker og miljø ved eksisterende stoffer i samsvar
med forordning (EØF) nr. 793/93.

— fenol, 4-nonyl, forgrenet.

8)
3)

Den rapporterende medlemsstaten bør, etter å ha vurdert
risikoen for mennesker og miljø ved et gitt prioritert
stoff, eventuelt foreslå en strategi for å begrense risikoen,
herunder kontrolltiltak og/eller overvåkingsprogrammer.

4)

Ved artikkel 11 i forordning (EØF) nr. 793/93 er det
fastsatt at resultatene av risikovurderingen og den
anbefalte strategien for begrensning av risikoene når
det gjelder stoffer på prioritetslistene, bør vedtas på
fellesskapsplan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
15, og offentliggjøres av Kommisjonen.

5)

Ved artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 793/93 er det
fastsatt at forordningen bør gjelde uten at Fellesskapets
regelverk om vern av forbrukere og om sikkerhet og vern
av helsen til arbeidstakere på arbeidsplassen berøres,
særlig rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om
iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes
sikkerhet og helse på arbeidsplassen(3).

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 319 av 4.12.2001, s. 30,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 13.
1
( ) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1.
2
( ) EFT L 161 av 29.6.1994, s. 3.
(3) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.

En tredje prioritetsliste som identifiserer stoffer
som krever umiddelbar oppmerksomhet, er vedtatt
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 143/97(6).
Denne tredje prioritetslisten fastsetter, blant andre stoffer,
en vurdering av følgende:

— tert-butylmetyleter.

9)

De rapporterende medlemsstater har fullført vurderingen
av hvilken risiko de fem forannevnte stoffene innebærer
med hensyn til mennesker og miljø(7), og har om
nødvendig foreslått strategier for å begrense risikoene.

10) Resultatene av risikovurderingen av de fem stoffene og
de anbefalte strategiene for risikoreduksjon for de fem
stoffene, bør vedtas på fellesskapsplan.

(4)
(5)
(6)
(7)

EFT L 131 av 26.5.1994, s. 3.
EFT L 231 av 28.9.1995, s. 18.
EFT L 25 av 28.1.1997, s. 13.
De fullstendige risikovurderingsrapportene er offentlig tilgjengelige i den
form de er oversendt Kommisjonen av de rapporterende medlemsstater.
Korte sammendrag er også tilgjengelige. Begge kan finnes på nettstedet til
Det europeiske kjemikaliebyrå, Institutt for helse og forbrukervern ved Det
felles forskningssenter i Ispra, Italia (http://ecb.ei.jrc.it/existing-chemicals).
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11) I samsvar med artikkel 11 nr. 3 i forordning (EØF)
nr. 793/93 skal Kommisjonen ta hensyn til resultatene
av risikovurderingen og den anbefalte strategien for
begrensning av risikoene, ved forslag om fellesskapstiltak
innenfor rammen av rådsdirektiv 76/769/EØF av
27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lover
og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk
av visse farlige stoffer og preparater(8), innenfor rammen
av direktiv 89/391/EØF samt innenfor rammen av andre
relevante eksisterende fellesskapsdokumenter.
12) Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø
(CSTEE) er rådspurt og har avgitt en uttalelse med
hensyn til risikovurderingsrapportene som det vises til i
denne rekommandasjon.

1.

2.

Alle sektorer der det foregår import, produksjon,
transport, lagring, iblanding i et preparat eller andre
former for bearbeiding, bruk, disponering eller
gjenvinning av følgende stoffer:
—

2-proponal
CAS-nr. 107-02-8
EINECS-nr. 203-453-4

—

dimetylsulfat
CAS-nr. 77-78-1
EINECS-nr. 201-058-1

EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201.

nonylfenol
CAS-nr. 25154-52-3
EINECS-nr. 246-672-0

—

fenol, 4-nonyl, forgrenet
CAS-nr. 84852-15-3
EINECS-nr. 284-325-5

—

tert-butylmetyleter
CAS-nr. 1634-04-4
EINECS-nr. 216-653-1

Strategiene for risikoreduksjon fastsatt i avsnitt II
(strategi for begrensning av risiko) i del 1, 2, 3, 4
og 5 i vedlegget til denne rekommandasjon, bør
gjennomføres.

Utferdiget i Brussel, 7. november 2001.
For Kommisjonen
Margot WALLSTRÖM
Medlem av Kommisjonen

(9)

( 8)

—

skal ta hensyn til resultatene av risikovurderingen
slik de er oppsummert i avsnitt I (menneskers helse/
miljøet) i del 1, 2, 3, 4 og 5 i vedlegget til denne
rekommandasjon, og eventuelt ta dem med i sikkerh
etsdatabladene(9). Disse resultatene er utarbeidet i lys
av uttalelsene fra Vitenskapskomiteen for toksisitet,
økotoksisitet og miljø (CSTEE)(10).

13) Tiltakene fastsatt i denne rekommandasjon er i samsvar
med uttalelse fra komiteen nedsatt i henhold til
artikkel 15 i forordning (EØF) nr. 793/93 —
UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

Nr. 49/205

I samsvar med bestemmelsene i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967
om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og
merking av farlige stoffer (EFT 196 av 1.8.1967, s. 1), kommisjonsdirektiv
91/155/EØF av 5. mars 1991 om fastsettelse av nærmere regler for ordningen
med særlig informasjon om farlige preparater ved gjennomføringen
av artikkel 10 i direktiv 88/379/EØF (EFT L 76 av 22.3.1991, s. 35),
rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken til
arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på arbeidsplassen
(fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)
(EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11) og europaparlaments- og rådsdirektiv
1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige preparater
(EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1).
(10) Risikovurderingsrapporten ble gjennomgått av CSTEE og dens uttalelser
ble avgitt på det 13. plenumsmøtet (Brussel, 4. februar 2000), det
15. plenumsmøtet (Brussel, 19. juni 2000), det 22. plenumsmøtet (Brussel,
6. og 7. mars 2001) og det 23. plenumsmøtet (Brussel, 24. april 2001).
CSTEEs uttalelser finnes på nettstedet:
(http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome_en.html).
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VEDLEGG

DEL 1
CAS-nr. 107-02-8

EINECS-nr. 203-453-4

Molekylformel:

C3H4O

EINECS-navn:

2-propenal

Rapporterende medlemsstat:

Nederland

Klassifisering(1):

F; R11
T+; R26
T; R24/25
C: R34
N: R50

Risikovurderingen bygger på gjeldende praksis knyttet til livssyklusen til stoffet produsert i eller importert til Det
europeiske fellesskap, slik det er beskrevet i risikovurderingen som den rapporterende medlemsstaten har oversendt
Kommisjonen.
I risikovurderingen, som bygger på tilgjengelige opplysninger, er det slått fast at i Det europeiske fellesskap benyttes
stoffet bare som mellomprodukt i produksjon av en rekke forskjellige stoffer (for eksempel tilsetningsstoffer i fôrvarer,
biocider, plantevernmidler, lærgarvemidler, aromastoffer). Utenfor Det europeiske fellesskap benyttes stoffet også som
et effektivt bredspektret biocid, fikseringsmiddel for vev, i eterisering av stivelse til næringsmidler og produksjon av
kolloidale metaller. Det var ikke mulig å framskaffe informasjon om bruken av den totale mengden av stoffet produsert
i eller importert til Det europeiske fellesskap, og det kan derfor forekomme bruksområder som ikke omfattes av denne
risikovurderingen.
Risikovurderingen har identifisert andre eksponeringskilder for stoffet for mennesker og miljø, særlig utslipp av
stoffet fra industrielle forbrenningsprosesser, bileksos og tobakksrøyk, som ikke er et resultat av livssyklusen til
stoffet produsert i eller importert til Det europeiske fellesskap. Vurderingen av de risikomomentene som skyldes denne
eksponeringen, er ikke en del av denne risikovurderingen. Risikovurderingen som den rapporterende medlemsstaten har
oversendt Kommisjonen, inneholder imidlertid informasjon som kan benyttes til å vurdere disse risikoene.

I. RISIKOVURDERING

A. MENNESKERS HELSE
Konklusjonene etter vurderingen av risikoene for
ARBEIDSTAKERE
er:
1.

at det er behov for særlige tiltak for å begrense risikoene. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen,
er at det er uro over at det kan oppstå irritasjon i øyne, nese og luftveier som følge av én enkelt eller gjentatt
eksponering for stoffet gjennom innånding ved produksjon og bearbeiding av stoffet,
og

2.

at risikovurderingen, i tillegg til konklusjonen framsatt ovenfor, viser at det er usikkerheter med hensyn til de
mulige genotoksiske og kreftframkallende virkningene av stoffet lokalt på eksponeringsstedet etter lang tids
eksponering gjennom innånding av ikke-cytotoksiske konsentrasjoner. For tiden finnes det imidlertid ikke noen
validert genotoksisitetsprøving for å undersøke dette, og de relativt lave eksponeringsnivåene berettiger ikke kravet
om en undersøkelse av kreftframkallende virkning ved innånding.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

(1)

Klassifiseringen av stoffet er fastsatt ved kommisjonsdirektiv 2001/59/EF av 6. august 2001 om 28. tilpasning til den tekniske
utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige
stoffer (EFT L 225 av 21.8.2001, s. 1).
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FORBRUKERE
er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:
— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet,
anses som tilstrekkelige.
Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at risikovurderingen viser at stoffet ikke benyttes i produkter
som er tilgjengelige for forbrukere.
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
MENNESKER SOM EKSPONERES GJENNOM MILJØET
er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:
— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet,
anses som tilstrekkelige.
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
MENNESKERS HELSE (fysisk-kjemiske egenskaper)
er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:
— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet,
anses som tilstrekkelige.

B. MILJØET
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
ATMOSFÆREN, ØKOSYSTEMET I VANN og ØKOSYSTEMET PÅ LAND
er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:
— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko i forbindelse med de delene av miljøet som er nevnt
ovenfor. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
MIKROORGANISMER I RENSEANLEGG
er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:
— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko i forbindelse med de delene av miljøet som er nevnt
ovenfor. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.

II. STRATEGI FOR BEGRENSNING AV RISIKO
for ARBEIDSTAKERE
Gjeldende regelverk for vern av arbeidstakere på fellesskapsplan anses generelt som en tilstrekkelig ramme for å
begrense risikoene ved stoffet i nødvendig grad.
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Innenfor denne rammen anbefales det å utarbeide grenseverdier på fellesskapsplan for eksponering i arbeidet for
stoffet på lavere irritasjonsnivåer. Inntil det er vedtatt grenseverdier på fellesskapsplan for eksponering i arbeidet for
stoffet, skal eksponeringen på arbeidsplassen reduseres til et så lavt nivå som teknisk mulig på grunn av mulige lokale
kreftframkallende virkninger.

DEL 2
CAS-nr. 77-78-1

EINECS-nr. 201-058-1

Molekylformel:

C2H6O4S

EINECS-navn:

dimetylsulfat

IUPAC-navn:

dimetylsulfat

Rapporterende medlemsstat:
2

Klassifisering( ):

Nederland
Carc. Cat.2; R45
Muta. Cat.2; R40
T+; R26
T; R25
C; R34
R43

Risikovurderingen bygger på gjeldende praksis knyttet til livssyklusen til stoffet produsert i eller importert til Det
europeiske fellesskap, slik det er beskrevet i den omfattende risikovurderingen som den rapporterende medlemsstaten
har oversendt Kommisjonen.
I risikovurderingen, som bygger på tilgjengelige opplysninger, er det slått fast at i Det europeiske fellesskap benyttes
stoffet hovedsakelig som mellomprodukt og metyleringsmiddel i produksjon av en rekke organiske kjemikalier
(fargestoffer, aromastoffer, legemidler). Andre rapporterte bruksområder er som sulfateringsmiddel ved framstilling
av forskjellige produkter (for eksempel fargestoffer, tekstilbløtgjøringsmidler). Det var ikke mulig å framskaffe
informasjon om bruken av den totale mengden av stoffet produsert i eller importert til Det europeiske fellesskap, og det
kan derfor forekomme bruksområder som ikke omfattes av denne risikovurderingen.
Risikovurderingen har identifisert andre eksponeringskilder for stoffet for mennesker og miljø, særlig utslipp
fra forbrenning av svovelholdig fossilt brensel og dannelse av stoffet i atmosfæren som et reaksjonsprodukt av
svoveldioksid og organiske forbindelser, som ikke er et resultat av livssyklusen til stoffet produsert i eller importert
til Det europeiske fellesskap. Vurderingen av de risikomomentene som skyldes denne eksponeringen, er ikke en del
av denne risikovurderingen. Risikovurderingen som den rapporterende medlemsstaten har oversendt Kommisjonen,
inneholder imidlertid informasjon som kan benyttes til å vurdere disse risikoene.
Dette stoffet er ikke undersøkt for alle aspekter av reproduksjonstoksisitet, og derfor omfatter risikovurderingen ikke en
fullstendig vurdering av risikoene for befolkningen på dette punktet. En slik undersøkelse ble ikke krevd fordi stoffet
er identifisert som et kreftframkallende stoff uten terskelverdi.

I. RISIKOVURDERING

A. MENNESKERS HELSE
Konklusjonene etter vurderingen av risikoene for
ARBEIDSTAKERE
er at det er behov for særlige tiltak for å begrense risikoene. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er
at:
— det er uro over risikoene for irritasjon i luftveiene, mutagenitet og kreftframkallende virkning som følge av
eksponering ved innånding av stoffet under produksjon, bearbeiding og bruk,
— det er uro over skadelige virkninger for gravide som følge av gjentatt eksponering ved innånding ved bruk av stoffet
som mellomprodukt.

(2)

Klassifiseringen av stoffet er fastsatt ved kommisjonsdirektiv 2000/32/EF av 19. mai 2000 om 26. tilpasning til den tekniske
utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige
stoffer (EFT L 136 av 8.6.2000, s. 1).
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Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
FORBRUKERE og MENNESKER SOM EKSPONERES GJENNOM MILJØET
er at risikovurderingen viser at risikoer ikke kan utelukkes ved noen eksponering, fordi stoffet er identifisert som et
kreftframkallende stoff uten terskelverdi. Risikoene som omfattes av denne risikovurderingen, er imidlertid ikke av en
slik størrelse at umiddelbare tiltak anses som nødvendig. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses
som tilstrekkelige til å virke reduserende på og kontrollere eksponeringen for stoffet.
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
MENNESKERS HELSE (fysisk-kjemiske egenskaper)
er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:
— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet,
anses som tilstrekkelige.
B. MILJØET
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
ATMOSFÆREN, ØKOSYSTEMET I VANN og ØKOSYSTEMET PÅ LAND
er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:
— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko i forbindelse med de delene av miljøet som er nevnt
ovenfor. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
MIKROORGANISMER I RENSEANLEGG
er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:
— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko i forbindelse med de delene av miljøet som er nevnt
ovenfor. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.
II. STRATEGI FOR BEGRENSNING AV RISIKO
FOR ARBEIDSTAKERE
Gjeldende regelverk for vern av arbeidstakere på fellesskapsplan anses generelt som en tilstrekkelig ramme for å
begrense risikoene ved stoffet i nødvendig grad.
Innenfor denne rammen anbefales det:
— å utarbeide grenseverdier på fellesskapsplan for eksponering i arbeidet for stoffet.

DEL 3
CAS-nr. 25154-52-3

EINECS-nr. 246-672-0

Molekylformel:

C15H24O

EINECS-navn:

nonylfenol

Rapporterende medlemsstat:

Det forente kongerike

Klassifisering(3):

Xn; R22, C; R34
N: R50-53

(3)

Klassifiseringen av stoffet er fastsatt ved kommisjonsdirektiv 2001/59/EF av 6. august 2001 om 28. tilpasning til den tekniske
utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige
stoffer (EFT L 225 av 21.8.2001, s. 1).
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Risikovurderingen bygger på gjeldende praksis knyttet til livssyklusen til stoffet produsert i eller importert til Det
europeiske fellesskap, slik det er beskrevet i den omfattende risikovurderingen som den rapporterende medlemsstaten
har oversendt Kommisjonen.
I risikovurderingen, som bygger på tilgjengelige opplysninger, er det slått fast at i Det europeiske fellesskap benyttes
stoffet hovedsakelig som mellomprodukt i produksjon av nonylfenoletoksylater (for eksempel i rengjøringsmidler
og malinger) og i produksjon av harpikser, plast og stabilisatorer i polymerindustrien. Andre bruksområder omfatter
produksjon av fenoloksimer til bruk utenfor EU i metallutvinningsindustrien og i visse spesialmalinger.
I. RISIKOVURDERING
A. MENNESKERS HELSE
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
ARBEIDSTAKERE, FORBRUKERE og MENNESKER SOM EKSPONERES GJENNOM MILJØET
er at det er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen,
er at det er behov for bedre informasjon for å kunne beskrive risikoene for menneskers helse tilfredsstillende.
Denne konklusjonen ble trukket på et tidspunkt da vurderingen av de tilgjengelige dataene framlagt i samsvar med de
relevante bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 793/93, ennå ikke er avsluttet(4).
B. MILJØET
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
ATMOSFÆREN
er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:
— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko i forbindelse med de delene av miljøet som er nevnt
ovenfor. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.
Konklusjonene etter vurderingen av risikoene for
ØKOSYSTEMET I VANN og ØKOSYSTEMET PÅ LAND er:
1.

at det er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser. Grunnen til at man er kommet til denne
konklusjonen, er:
— at det er uro over virkningene på vanndelen av miljøet, herunder sedimenter.
Behovet for informasjon og/eller undersøkelser gjelder:
— ytterligere giftighetsprøvinger på sedimentorganismer.
Gjennomføringen av strategien for å begrense risikoene for miljøet i avsnitt II i del 3 i vedlegget vil imidlertid
fjerne behovet for ytterligere informasjon,
og

2.

at det er behov for særlige tiltak for å begrense risikoene. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er
at:
— det er uro over virkningene på lokale og regionale deler av vannmiljøet, herunder sedimenter, som følge av
eksponering fra produksjon av nonylfenol(5), produksjon av fenoloksimer, fenol-/formaldehydharpikser(6),
epoksyharpikser(7) og andre plaststabilisatorer, produksjon, iblanding og bruk av nonylfenoletoksylater,

(4)
5

()

(6)

(7)

Behovet for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser gjelder for bare ett tilfelle. De fullstendige konklusjonene etter
vurderingen av risikoene for menneskers helse vil bli offentliggjort i en senere kommisjonsrekommandasjon.
Risikoene for vannmiljøet ved disse bruksområdene oppstår bare som følge av bidraget fra bakgrunnskonsentrasjoner til de lokale
verdiene. Det samme gjelder bruken av nonylfenoletoksylater i plantevernmidler i landbruket, fotografiske prosesser i liten skala og
emulsjonsmalinger til bruk i hjemmet og i industrien.
Risikoene for vannmiljøet ved disse bruksområdene oppstår bare som følge av bidraget fra bakgrunnskonsentrasjoner til de lokale
verdiene. Det samme gjelder bruken av nonylfenoletoksylater i plantevernmidler i landbruket, fotografiske prosesser i liten skala og
emulsjonsmalinger til bruk i hjemmet og i industrien.
Risikoene for vannmiljøet ved disse bruksområdene oppstår bare som følge av bidraget fra bakgrunnskonsentrasjoner til de lokale
verdiene. Det samme gjelder bruken av nonylfenoletoksylater i plantevernmidler i landbruket, fotografiske prosesser i liten skala og
emulsjonsmalinger til bruk i hjemmet og i industrien.
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— det er uro over virkningene på miljøet på land som følge av eksponering fra produksjon, iblanding og bruk
av nonylfenoletoksylater i veterinærpreparater, intern bruk i kjemisk industri, i elektroteknikk, i rengjøring
i industri og institusjoner, i lærbearbeiding, i metallutvinning, i foto-, papirmasse- og papir-, polymer- og
tekstilindustrien, i malingsproduksjon, i bygge- og anleggsarbeid og i mekanisk verkstedsindustri,
— det er uro over virkningene i form av sekundærforgiftning av fisk og meitemarkspredatorer som følge av
eksponering fra produksjon og iblanding av nonylfenoletoksylater og bruk av nonylfenoletoksylater i rengjøring
i industri og institusjoner, i elektroteknisk industri, i malings- og lakkindustri, i bygge- og anleggsarbeid, i
lærbearbeiding, i metallutvinning, i papirmasse-, papir- og pappindustrien og i tekstilbearbeiding.
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
MIKROORGANISMER I RENSEANLEGG
er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:
— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko i forbindelse med de delene av miljøet som er nevnt
ovenfor. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.

II. STRATEGI FOR BEGRENSNING AV RISIKO

FOR MILJØET
Restriksjoner på markedsføring og bruk bør vurderes på fellesskapsplan for å verne miljøet mot bruk av nonylfenol/
nonylfenoletoksylater (NP/NPE), og særlig innenfor:

— rengjøring i industri, institusjoner og husholdninger,

— tekstilbearbeiding,

— lærbearbeiding,

— landbruk (biocidprodukter, særlig bruk i spenedyppingsmidler),

— metallbearbeiding,

— papirmasse- og papirindustri,

— kosmetikk, herunder sjampo og andre kroppspleieprodukter.

Det er behov for ytterligere arbeid for å fastslå hvilke bruksområder det kan gis unntak for.

Ut over dette og i betraktning av at nye fellesskapsframgangsmåter er under utvikling, bør det vurderes ytterligere tiltak
for nonylfenol og nonylfenoletoksylater, herunder eventuelle tiltak på fellesskapsplan for å hindre forurensning(8), på
følgende områder:

— produksjon av nonylfenol og nonylfenoletoksylater,

— bruk av nonylfenoletoksylater ved syntese av andre kjemikalier (intern bruk),

(8)

Innenfor rammen av rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 1996 om integrert forebygging og begrensning av forurensning (EFT L
257 av 10.10.1996, s. 26) arbeides det for tiden på felleskapsplan med å utarbeide BAT-referansedokumenter (BREF) som omfatter
forskjellige kjemiske prosesser, og dette arbeidet kan være særlig viktig på dette feltet. Ytterligere informasjon om saken kan finnes
på det europeiske IPPC-kontorets nettside: http://eippcb.jrc.es.
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— bruk av nonylfenoletoksylater ved emulsjonspolymerisasjon, særlig bruk i akrylestere benyttet til spesialmalinger,
klebemidler og bindemidler for fibrer,

— produksjon av fenol-/formaldehydharpikser med bruk av nonylfenol,

— produksjon av andre plaststabilisatorer med bruk av nonylfenol.

Resultatene som oppnås gjennom restriksjoner på markedsføring og bruk og tiltak for å hindre forurensning, bør
overvåkes, og om nødvendig bør ytterligere tiltak vurderes. Særlig bør det vurderes om andre fellesskapsordninger(9)
kan benyttes til å sikre kontroll med konsentrasjoner av nonylfenol og nonylfenoletoksylater i miljøet ved hjelp av
målene som er fastsatt i disse ordningene. Disse tiltakene bør anvendes på sektorene nevnt ovenfor og nedenfor:

— iblanding (på områder der bruk av nonylfenol/nonylfenoletoksylater vil fortsette),

— bygge- og anleggsarbeid og mekanisk verkstedsindustri, herunder produksjon av byggematerialer til vegger,
materialer til veidekke og også rengjøring av metaller,

— tilsetningsstoffer i smøreolje og i premiks av tilsetningsstoffer for drivstoff,

— elektronikk/elektroteknikk, særlig bruk i fluksmidler i produksjon av malte kretskort, i fargestoffer til å identifisere
sprekker i trykte kretskort og som bestanddel i kjemiske bad som benyttes til etsing av kretskort,

— fotoindustri (i stor og liten skala), særlig bruk i produkter beregnet på hjemmebruk for amatørfotografer, til
bedrifter som framkaller film for amatørfotografer, profesjonelle produkter og røntgenfilm,

— produksjon av fenoloksimer/epoksyharpikser,

— framstilling av malingsharpikser og stabilisatorer for malingsblandinger.

Behovet for ytterligere restriksjoner på markedsføring og bruk bør vurderes på fellesskapsplan dersom tiltakene på disse
områdene viser seg å være utilstrekkelige.

Ved eventuell bruk som aktivt stoff i biocider innenfor gjeldende lovgivningsramme for biocidprodukter på
fellesskapsplan anbefales det å ta nødvendig hensyn til resultatene av risikovurderingen.

Ved bruk som aktivt stoff i plantevernmidler innenfor gjeldende lovgivningsramme for plantevernprodukter på
fellesskapsplan(10), bør nasjonale myndigheter ta nødvendig hensyn til resultatene av risikovurderingen når de gir
godkjenninger, og særlig i tilfeller der det allerede er konstatert betydelig miljøvirkning på lokalt plan. I slike tilfeller
bør det oppmuntres til å utvikle og bruke alternativer til nonylfenol og nonylfenoletoksylater.

Ved bruk som hjelpestoff/formuleringsstoff(11) i plantevernmidler og biocidprodukter bør nasjonale myndigheter ta
nødvendig hensyn til resultatene av risikovurderingen når de gir godkjenninger, og særlig i tilfeller der det allerede er
konstatert betydelig miljøvirkning på lokalt plan. Det bør oppmuntres til å utvikle og bruke alternativer til nonylfenol
og nonylfenoletoksylater og til å innføre andre tiltak med sikte på å endre forbrukernes atferd.

(9)

Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av rammer for felleskapstiltak for vannpolitikk
(EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1) blir det innført bestemmelser om tiltak for å redusere forurensning på fellesskapsplan. På grunnlag
av listen over prioriterte stoffer i vedlegg X til direktivet vil Kommisjonen foreslå kvalitetsstandarder og utslippskontroller, herunder
utslippsgrenseverdier, to år etter at listen er vedtatt. For noen av de «prioriterte farlige stoffene» blant de prioriterte stoffene skal
utslippskontrollene ta sikte på opphør eller trinnvist opphør av utslipp og tap innen 20 år. Nonylfenoler er oppført som et «prioritert
farlig stoff» på den første listen over prioriterte stoffer som Kommisjonen foreslo i februar 2000 (KOM (2000) 47 endelig utgave
(EFT C 177 E av 27.6.2000, s. 74), endret ved KOM (2001) 17 endelig utgave av 16. januar 2001). Den første listen over prioriterte
stoffer som omfattet nonylfenoler, ble vedtatt av Rådet 11. juni 2001, slik at tiltakene i direktiv 2000/60/EF kan benyttes som en
tilleggsordning for å redusere risikoene for eller gjennom miljøet i vann.
10
( ) Innenfor rammen av rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av
19.8.1991) er det fastsatt at nonylfenol og nonylfenoletoksylater skal trekkes tilbake fra markedet som aktivt stoff i plantevernmidler
med virkning fra juli 2003.
(11) Denne bruken er for tiden ikke underlagt noen fellesskapsrutine for vurdering innenfor rammen av direktiv 91/414/EØF.
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Videre bør det spres informasjon til alle berørte parter i Fellesskapet for å sikre vern av miljøet.
Ved eventuell bruk av nonylfenol og nonylfenoletoksylater i veterinærpreparater innenfor gjeldende lovgivningsramme
for veterinærpreparater på fellesskapsplan, anbefales innehavere av markedsføringstillatelse for produkter som
inneholder disse stoffene, å erstatte dem med mindre skadelige alternativer.
Ved bruk av slam som inneholder nonylfenol og nonylfenoletoksylater innenfor gjeldende lovgivningsramme for
håndtering av slam på fellesskapsplan, anbefales det å vurdere å utarbeide bestemmelser om grenseverdier for
konsentrasjoner av nonylfenol og nonylfenoletoksylater når slam spres på land.
Tiltakene for vern av miljøet vil også redusere menneskers eksponering for disse stoffene.

DEL 4
CAS-nr. 84852-15-3

EINECS-nr. 284-325-5

Molekylformel:

C15H24O

EINECS-navn:

fenol, 4-nonyl-, forgrenet

IUPAC-navn:

4-nonylfenol, forgrenet

Rapporterende medlemsstat:

Det forente kongerike

Klassifisering(12):

Xn; R22, C; R34
N; R50-53

Risikovurderingen bygger på gjeldende praksis knyttet til livssyklusen til stoffet produsert i eller importert til Det
europeiske fellesskap, slik det er beskrevet i risikovurderingen som den rapporterende medlemsstaten har oversendt
Kommisjonen.
I risikovurderingen, som bygger på tilgjengelige opplysninger, er det slått fast at i Det europeiske fellesskap benyttes
stoffet hovedsakelig som mellomprodukt i produksjon av nonylfenoletoksylater (for eksempel i rengjøringsmidler
og malinger) og i produksjon av harpikser, plast og stabilisatorer i polymerindustrien. Andre bruksområder omfatter
produksjon av fenoloksimer til bruk utenfor EU i metallutvinningsindustrien og i visse spesialmalinger.
I. RISIKOVURDERING
A. MENNESKERS HELSE
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
ARBEIDSTAKERE, FORBRUKERE og MENNESKER SOM EKSPONERES GJENNOM MILJØET
er at det er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen,
er at det er behov for bedre informasjon for å kunne beskrive risikoene for menneskers helse tilfredsstillende.
Denne konklusjonen ble trukket på et tidspunkt da vurderingen av de tilgjengelige dataene framlagt i samsvar med de
relevante bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 793/93, ennå ikke er avsluttet(13).
B. MILJØET
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
ATMOSFÆREN
er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

(12) Klassifiseringen av stoffet er fastsatt ved kommisjonsdirektiv 2001/59/EF av 6. august 2001 om 28. tilpasning til den tekniske
utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige
stoffer (EFT L 225 av 21.8.2001, s. 1).
13
( ) Behovet for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser gjelder for bare ett tilfelle. De fullstendige konklusjonene etter
vurderingen av risikoene for menneskers helse vil bli offentliggjort i en senere kommisjonsrekommandasjon.
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—

risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko i forbindelse med de delene av miljøet som er nevnt
ovenfor. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.

Konklusjonene etter vurderingen av risikoene for
ØKOSYSTEMET I VANN og ØKOSYSTEMET PÅ LAND er:
1.

at det er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser. Grunnen til at man er kommet til denne
konklusjonen, er:
— at det er uro over virkningene på vanndelen av miljøet, herunder sedimenter.
Behovet for informasjon og/eller undersøkelser gjelder:
— ytterligere giftighetsprøvinger på sedimentorganismer.
Gjennomføringen av strategien for å begrense risikoene for miljøet i avsnitt II i del 4 i vedlegget vil imidlertid
fjerne behovet for ytterligere informasjon,
og

2.

at det er behov for særlige tiltak for å begrense risikoene. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er
at:
— det er uro over virkningene på lokale og regionale deler av vannmiljøet, herunder sedimenter, som følge av
eksponering fra produksjon av nonylfenol(14), produksjon av fenoloksimer(15), fenol-/formaldehydharpikser,
epoksyharpikser(16) og andre plaststabilisatorer, produksjon, iblanding og bruk av nonylfenoletoksylater,
— det er uro over virkningene på miljøet på land som følge av eksponering fra produksjon, iblanding og bruk
av nonylfenoletoksylater i veterinærpreparater, intern bruk i kjemisk industri, i elektroteknikk, i rengjøring
i industri og institusjoner, i lærbearbeiding, i metallutvinning, i foto-, papirmasse- og papir-, polymer- og
tekstilindustrien, i malingsproduksjon, i bygge- og anleggsarbeid og i mekanisk verkstedsindustri,
— det er uro over virkningene i form av sekundærforgiftning av fisk og meitemarkspredatorer som følge av
eksponering fra produksjon og iblanding av nonylfenoletoksylater og bruk av nonylfenoletoksylater i rengjøring
i industri og institusjoner, i elektroteknisk industri, i malings- og lakkindustri, i bygge- og anleggsarbeid, i
lærbearbeiding, i metallutvinning, i papirmasse-, papir- og pappindustrien og i tekstilbearbeiding.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
MIKROORGANISMER I RENSEANLEGG
er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:
— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko i forbindelse med de delene av miljøet som er nevnt
ovenfor. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.

II. STRATEGI FOR BEGRENSNING AV RISIKO
FOR MILJØET
Restriksjoner på markedsføring og bruk bør vurderes på fellesskapsplan for å verne miljøet mot bruk av nonylfenol/
nonylfenoletoksylater (NP/NPE), og særlig innenfor:
— rengjøring i industri, institusjoner og husholdninger,
— tekstilbearbeiding,

(14) Risikoene for vannmiljøet ved disse bruksområdene oppstår bare som følge av bidraget fra bakgrunnskonsentrasjoner til de lokale
verdiene. Det samme gjelder bruken av nonylfenoletoksylater i plantevernmidler i landbruket, fotografiske prosesser i liten skala og
emulsjonsmalinger til bruk i hjemmet og i industrien.
(15) Risikoene for vannmiljøet ved disse bruksområdene oppstår bare som følge av bidraget fra bakgrunnskonsentrasjoner til de lokale
verdiene. Det samme gjelder bruken av nonylfenoletoksylater i plantevernmidler i landbruket, fotografiske prosesser i liten skala og
emulsjonsmalinger til bruk i hjemmet og i industrien.
(16) Risikoene for vannmiljøet ved disse bruksområdene oppstår bare som følge av bidraget fra bakgrunnskonsentrasjoner til de lokale
verdiene. Det samme gjelder bruken av nonylfenoletoksylater i plantevernmidler i landbruket, fotografiske prosesser i liten skala og
emulsjonsmalinger til bruk i hjemmet og i industrien.
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— lærbearbeiding,
— landbruk (biocidprodukter, særlig bruk i spenedyppingsmidler),
— metallbearbeiding,
— papirmasse- og papirindustri,
— kosmetikk, herunder sjampo og andre kroppspleieprodukter.
Det er behov for ytterligere arbeid for å fastslå hvilke bruksområder det kan gis unntak for.
Ut over dette og i betraktning av at nye fellesskapsframgangsmåter er under utvikling, bør det vurderes ytterligere tiltak
for nonylfenol og nonylfenoletoksylater, herunder eventuelle tiltak på fellesskapsplan for å hindre forurensning(17), på
følgende områder:
— produksjon av nonylfenol og nonylfenoletoksylater,
— bruk av nonylfenoletoksylater ved syntese av andre kjemikalier (intern bruk),
— bruk av nonylfenoletoksylater ved emulsjonspolymerisasjon, særlig bruk i akrylestere benyttet til spesialmalinger,
klebemidler og bindemidler for fibrer,
— produksjon av fenol-/formaldehydharpikser med bruk av nonylfenol,
— produksjon av andre plaststabilisatorer med bruk av nonylfenol.
Resultatene som oppnås gjennom restriksjoner på markedsføring og bruk og tiltak for å hindre forurensning, bør
overvåkes, og om nødvendig bør ytterligere tiltak vurderes. Særlig bør det vurderes om andre fellesskapsordninger(18)
kan benyttes til å sikre kontroll med konsentrasjoner av nonylfenol og nonylfenoletoksylater i miljøet ved hjelp av
målene som er fastsatt i disse ordningene. Disse tiltakene bør anvendes på sektorene nevnt ovenfor og nedenfor:
— iblanding (på områder der bruk av nonylfenol/nonylfenoletoksylater vil fortsette),
— bygge- og anleggsarbeid og mekanisk verkstedsindustri, herunder produksjon av byggematerialer til vegger,
materialer til veidekke og også rengjøring av metaller,
— tilsetningsstoffer i smøreolje og i premiks av tilsetningsstoffer for drivstoff,
— elektronikk/elektroteknikk, særlig bruk i fluksmidler i produksjon av malte kretskort, i fargestoffer til å identifisere
sprekker i trykte kretskort og som bestanddel i kjemiske bad som benyttes til etsing av kretskort,
— fotoindustri (i stor og liten skala), særlig bruk i produkter beregnet på hjemmebruk for amatørfotografer, til
bedrifter som framkaller film for amatørfotografer, profesjonelle produkter og røntgenfilm,
— produksjon av fenoloksimer/epoksyharpikser,
— framstilling av malingsharpikser og stabilisatorer for malingsblandinger.
Behovet for ytterligere restriksjoner på markedsføring og bruk bør vurderes på fellesskapsplan dersom tiltakene på disse
områdene viser seg å være utilstrekkelige.

(17) Innenfor rammen av rådsdirektiv 96/61/EF arbeides det for tiden på fellesskapsplan med å utarbeide BAT-referansedokumenter
(BREF) som omfatter forskjellige kjemiske prosesser, og dette arbeidet kan være særlig viktig på dette feltet. Ytterligere informasjon
om saken kan finnes på det europeiske IPPC-kontorets nettside: http://eippcb.jrc.es.
18
( ) Ved direktiv 2000/60/EF blir det innført bestemmelser om tiltak for å redusere forurensning på fellesskapsplan. På grunnlag av
listen over prioriterte stoffer i vedlegg X til direktivet vil Kommisjonen foreslå kvalitetsstandarder og utslippskontroller, herunder
utslippsgrenseverdier, to år etter at listen er vedtatt. For noen av de «prioriterte farlige stoffene» blant de prioriterte stoffene skal
utslippskontrollene ta sikte på opphør eller trinnvist opphør av utslipp og tap innen 20 år. Nonylfenoler er oppført som et «prioritert
farlig stoff» på den første listen over prioriterte stoffer som Kommisjonen foreslo i februar 2000 (KOM (2000) 47 endelig utgave
(EFT C 177 E av 27.6.2000, s. 74), endret ved KOM (2001) 17 endelig utgave av 16. januar 2001). Den første listen over prioriterte
stoffer som omfattet nonylfenoler, ble vedtatt av Rådet 11. juni 2001, slik at tiltakene i direktiv 2000/60/EF kan benyttes som en
tilleggsordning for å redusere risikoene for eller gjennom miljøet i vann.
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Ved eventuell bruk som aktivt stoff i biocider innenfor gjeldende lovgivningsramme for biocidprodukter på
fellesskapsplan, anbefales det å ta nødvendig hensyn til resultatene av risikovurderingen.
Ved bruk som aktivt stoff i plantevernmidler innenfor gjeldende lovgivningsramme for plantevernprodukter på
fellesskapsplan(19), bør nasjonale myndigheter ta nødvendig hensyn til resultatene av risikovurderingen når de gir
godkjenninger, og særlig i tilfeller der det allerede er konstatert betydelig miljøvirkning på lokalt plan. I slike tilfeller
bør det oppmuntres til å utvikle og bruke alternativer til nonylfenol og nonylfenoletoksylater.
Ved bruk som hjelpestoff/formuleringsstoff(20) i plantevernmidler og biocidprodukter bør nasjonale myndigheter ta
nødvendig hensyn til resultatene av risikovurderingen når de gir godkjenninger, og særlig i tilfeller der det allerede er
konstatert betydelig miljøvirkning på lokalt plan. Det bør oppmuntres til å utvikle og bruke alternativer til nonylfenol
og nonylfenoletoksylater og til å innføre andre tiltak med sikte på å endre forbrukernes atferd.
Videre bør det spres informasjon til alle berørte parter i Fellesskapet for å sikre vern av miljøet.
Ved eventuell bruk av nonylfenol og nonylfenoletoksylater i veterinærpreparater innenfor gjeldende lovgivningsramme
for veterinærpreparater på fellesskapsplan, anbefales innehavere av markedsføringstillatelse for produkter som
inneholder disse stoffene, å erstatte dem med mindre skadelige alternativer.
Ved bruk av slam som inneholder nonylfenol og nonylfenoletoksylater innenfor gjeldende lovgivningsramme for
håndtering av slam på fellesskapsplan, anbefales det å vurdere å utarbeide bestemmelser om grenseverdier for
konsentrasjoner av nonylfenol og nonylfenoletoksylater når slam spres på land.
Tiltakene for vern av miljøet vil også redusere menneskers eksponering for disse stoffene.

DEL 5
CAS-nr. 1634-04-4

EINECS-nr. 216-653-1

Molekylformel:

C5H12O

EINECS-navn:

tert-butylmetyleter

Rapporterende medlemsstat:

Finland

Klassifisering:

ikke klassifisert ennå

Risikovurderingen bygger på gjeldende praksis knyttet til livssyklusen til stoffet produsert i eller importert til Det
europeiske fellesskap, slik det er beskrevet i den omfattende risikovurderingen som den rapporterende medlemsstaten
har oversendt Kommisjonen.
I risikovurderingen, som bygger på tilgjengelige opplysninger, er det slått fast at i Det europeiske fellesskap benyttes
stoffet hovedsakelig som drivstofftilsetning i bensin. Andre bruksområder er i kjemisk og farmasøytisk industri og i
laboratorier.

I. RISIKOVURDERING
A. MENNESKERS HELSE
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
ARBEIDSTAKERE
er at det er behov for særlige tiltak for å begrense risikoene. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er
at:
— det er uro over lokale virkninger på huden som følge av gjentatt eksponering ved vedlikeholdsarbeid og reparasjon
av biler.

(19) Innenfor rammen av direktiv 91/414/EØF er det fastsatt at nonylfenol og nonylfenoletoksylater skal trekkes tilbake fra markedet
som aktivt stoff i plantevernmidler med virkning fra juli 2003.
(20) Denne bruken er for tiden ikke underlagt noen fellesskapsrutine for vurdering innenfor rammen av direktiv 91/414/EØF.
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Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
FORBRUKERE
er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:
— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet,
anses som tilstrekkelige.
Konklusjonene etter vurderingen av risikoene for
MENNESKER SOM EKSPONERES GJENNOM MILJØET
er at det er behov for særlige tiltak for å begrense risikoene. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er
at:
— det er uro over kvaliteten på drikkevannet med hensyn til smak og lukt som følge av eksponering fra lekkasje fra
nedgravde lagertanker og spill fra overfylling av lagertanker.
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
MENNESKERS HELSE (fysisk-kjemiske egenskaper)
er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:
— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet,
anses som tilstrekkelige.

B. MILJØET
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
ØKOSYSTEMET I VANN er:
1.

at det er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser. Grunnen til at man er kommet til denne
konklusjonen, er at:
— det er behov for bedre informasjon for i tilstrekkelig grad å kunne beskrive risikoene for økosystemet i vann
med hensyn til utslipp av stoffet til overflatevann.
Behovet for informasjon og/eller undersøkelser gjelder:
— en trinnvis prøvingsstrategi for undersøkelse av atferd hos fisk og eventuelt hos ville dyr når de unngår vann
som er forurenset av stoffet,
og

2.

at det er behov for særlige tiltak for å begrense risikoene. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er
at:
— det er uro over økosystemet i vann som følge av eksponering fra utslipp til overflatevann av bunnvann fra
tanker i lagringsterminaler.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
GRUNNVANNET
er at det er behov for særlige tiltak for å begrense risikoene. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er
at:
— det er uro over kvaliteten på grunnvannet med hensyn til smak og lukt som følge av eksponering fra lekkasje fra
nedgravde lagertanker og spill fra overfylling av lagertanker.
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
ATMOSFÆREN og ØKOSYSTEMET PÅ LAND
er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:
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— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet,
anses som tilstrekkelige.
Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for
MIKROORGANISMER I RENSEANLEGG
er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:
— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet,
anses som tilstrekkelige.

II. STRATEGI FOR BEGRENSNING AV RISIKO
FOR ARBEIDSTAKERE
Gjeldende regelverk for vern av arbeidstakere på fellesskapsplan anses generelt som en tilstrekkelig ramme for å
begrense risikoene ved stoffet i nødvendig grad.
Med forbehold for gjeldende fellesskapsregelverk på området(21), anbefales det dessuten å undersøke hvordan
plasseringen av drivstoffiltre i motorvogner og konstruksjonen av drivstoffpumper kan forbedres, slik at vedlikeholdsog reparasjonsarbeidet blir lettere og det samtidig oppnås at huden eksponeres så lite som mulig for bensin. Det
anbefales derfor å fortsette drøftingene med de relevante bransjeorganisasjonene i industrien om dette.
FOR MENNESKER SOM EKSPONERES GJENNOM MILJØET
Det anses at tiltakene nevnt nedenfor med sikte på vern av grunnvannet, vil bidra til å hindre forurensning av
drikkevannet.
FOR MILJØET
Hindring av alle menneskeskapte utslipp, herunder MTBE, til grunnvannet er et viktig mål i gjeldende fellesskapsregel
verk(22). Det anbefales derfor at det om nødvendig iverksettes overvåkingsprogrammer slik at det på et tidlig tidspunkt
blir mulig å påvise grunnvann som er forurenset av MTBE.
Det anbefales dessuten at de beste tilgjengelige teknikker blir tatt i bruk ved bygging og drift av nedgravde lagertanker
og distribusjonsanlegg på bensinstasjoner. Medlemsstatene bør overveie å fastsette obligatoriske krav om dette, særlig
for alle bensinstasjoner som ligger i infiltrasjonsområder for grunnvann. Videre anbefales det at harmoniserte tekniske
standarder for bygging og drift av lagertanker blir utarbeidet på europeisk plan av Den europeiske standardiseringsor
ganisasjon (CEN). Anlegg der det kan ha skjedd utslipp tidligere, og som ligger i kritiske områder, bør undersøkes og
om nødvendig omlegges.
Videre bør det oppmuntres til å utveksle opplysninger om disse programmene og resultatene av dem.
Det anbefales også at MTBE-holdig bunnvann fra lagertanker over bakken kontrolleres ved hjelp av driftstillatelser(23)
eller nasjonale regler.
For å lette tildelingen av tillatelser (og fastsettelsen av nasjonale regler) er disse spørsmålene tatt med i det arbeidet
som pågår med å utarbeide retningslinjer for den beste tilgjengelige teknikk (BAT)(24). Det anbefales at medlemsstatene
overvåker gjennomføringen av BAT nøye og underretter Kommisjonen om viktige framskritt i BAT innenfor rammen
av utvekslingen av opplysninger om BAT.

(21) Rådsdirektiv 70/220/EØF av 20. mars 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket
av avgasser fra motorer med elektrisk tenning i motorvogner (EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1).
(22) Direktiv 2000/60/EF.
23
( ) Driftstillatelser for anlegg gitt i henhold til direktiv 96/61/EF eller nasjonal lovgivning.
(24) Innenfor rammen av direktiv 96/61/EF arbeides det for tiden på fellesskapsplan med å utarbeide BAT-referansedokumenter (BREF)
som omfatter produksjon og håndtering av MTBE, herunder konstruksjon og drift av forskjellige lagringsformer.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/18/EF

Nr. 49/219

2003/EØS/49/21

av 22. februar 2002
om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske
produkter med henblikk på oppføring av isoproturon som aktivt stoff(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske
produkter(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv 2001/103/EF(2), særlig artikkel 6 nr. 1, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler
for gjennomføringen av første trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv
91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(3), sist endret ved forordning (EF)
nr. 2266/2000(4), er det fastsatt at det skal vedtas en liste over aktive stoffer i plantefarmasøytiske
produkter for vurdering for eventuell oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Listen finnes i
kommisjonsforordning (EF) nr. 933/94 av 27. april 1994 om utarbeiding av listen over aktive stoffer
i plantefarmasøytiske produkter og utpeking av rapporterende medlemsstater for gjennomføring
av forordning (EØF) nr. 3600/92(5), sist endret ved forordning (EF) nr. 2230/95(6), og omfatter
isoproturon.

2)

Virkningene av isoproturon på menneskers helse og miljøet er i samsvar med bestemmelsene fastsatt i
forordning (EØF) nr. 3600/92 blitt vurdert for en rekke bruksområder foreslått av melderne. I henhold
til forordning (EF) nr. 933/94 ble Tyskland utpekt som rapporterende medlemsstat. Den rapporterende
medlemsstaten framla i samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav c) i forordning (EØF) nr. 3600/92 sin
vurderingsrapport og sine anbefalinger for Kommisjonen 30. juli 1999.

3)

Vurderingsrapporten er blitt behandlet av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité
for plantehelse. Behandlingen ble avsluttet 7. desember 2001 med Kommisjonens sammenfattende
rapport om isoproturon.

4)

Behandlingen avdekket ingen ubesvarte spørsmål eller bekymringer, noe som ville ha krevd
rådspørring av Vitenskapskomiteen for plantehelse.

5)

De ulike undersøkelsene viser at plantefarmasøytiske produkter som inneholder det aktuelle
aktive stoffet, i alminnelighet kan forventes å oppfylle kravene i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i
direktiv 91/414/EØF, særlig for de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens
sammenfattende rapport. Det aktuelle aktive stoffet bør derfor oppføres i vedlegg I for å sikre at
plantefarmasøytiske produkter som inneholder det aktuelle aktive stoffet, kan godkjennes i samsvar
med bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF i alle medlemsstater.

6)

Medlemsstatene må, etter oppføringen av isoproturon i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, innen
en gitt frist innvilge, endre eller tilbakekalle godkjenningen for de plantefarmasøytiske produktene
som inneholder dette aktive stoffet, avhengig av omstendighetene. Særlig bør plantefarmasøytiske
produkter ikke godkjennes uten at det tas hensyn til vilkårene knyttet til oppføring av det aktive
stoffet i vedlegg I og de ensartede prinsippene fastsatt i direktivet, på grunnlag av dokumentasjon som
oppfyller kravene til data.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 55 av 26.2.2002, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2002 av
12. juli 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 13.
1
( ) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 313 av 30.11.2001, s. 37.
(3) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10.
(4) EFT L 259 av 13.10.2000, s. 27.
(5) EFT L 107 av 28.4.1994, s. 8.
(6) EFT L 225 av 22.9.1995, s. 1.
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7)

Kommisjonens sammenfattende rapport er nødvendig for at medlemsstatene på riktig måte skal
kunne gjennomføre flere deler av de ensartede prinsippene som er fastsatt i direktiv 91/414/EØF.
Det bør derfor fastsettes at medlemsstatene oppbevarer den endelige sammenfattende rapporten,
med unntak av fortrolige opplysninger, tilgjengelig for eller gjør den tilgjengelig for innsyn fra alle
berørte parter. Dersom rapporten må ajourføres for å ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske
utvikling, bør også vilkårene for oppføring av det aktuelle aktive stoffet i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF endres i samsvar med direktivet.

8)

Før et aktivt stoff oppføres i vedlegg I, må det fastsettes en rimelig frist slik at medlemsstatene og
berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som følger av oppføringen. Etter oppføringen
må medlemsstatene dessuten gis en rimelig frist til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv
91/414/EØF om plantefarmasøytiske produkter som inneholder isoproturon. Innen utløpet av
fristen må medlemsstatene særlig behandle eksisterende godkjenninger og, ved behov, innvilge nye
godkjenninger i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF. Det bør fastsettes en lengre frist
for framlegging og vurdering av den fullstendige dokumentasjon for hvert enkelt plantefarmasøytiske
produkt i samsvar med de ensartede prinsippene som er fastsatt i direktiv 91/414/EØF. For
plantefarmasøytiske produkter som inneholder flere aktive stoffer, kan den fullstendige vurderingen
på grunnlag av de ensartede prinsippene imidlertid først finne sted når alle de aktuelle aktive stoffene
er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF.

9)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for plantehelse —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF skal endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal oppbevare den sammenfattende rapporten om isoproturon, med unntak av fortrolige
opplysninger i henhold til artikkel 14 i direktiv 91/414/EØF, tilgjengelig for innsyn fra alle berørte parter,
eller de skal på anmodning gjøre den tilgjengelig for partene.

Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2003 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
Ved behov og i samsvar med direktiv 91/414/EØF skal medlemsstatene særlig endre eller tilbakekalle
eksisterende godkjenninger for plantefarmasøytiske produkter som inneholder isoproturon som aktivt
stoff, innen nevnte frist.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av
medlemsstatene.
2. Når det gjelder vurdering og beslutningstaking i henhold til de ensartede prinsippene fastsatt i
vedlegg VI til direktiv 91/414/EØF, på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i direktivets
vedlegg III, skal fristen for å endre eller tilbakekalle godkjenningen for plantefarmasøytiske produkter
som inneholder isoproturon som eneste aktive stoff, utløpe 1. januar 2007.
3. For plantefarmasøytiske produkter som inneholder isoproturon og et annet aktivt stoff som er oppført
i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, skal fristen for å endre eller tilbakekalle godkjenningen utløpe fire år
etter at direktivet om oppføring av det siste av disse stoffene i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF er trådt i
kraft.
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Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft 1. januar 2003.
Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 22. februar 2002.
For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen

(1)

Isoproturon
CAS-nr. 34123-59-6
CIPAC-nr. 336

Vanlig navn,
identifikasjonsnummer

3-(4-isopropylfenyl)-1,1dimetylurea

IUPAC-betegnelse

970 g/kg

Renhet(1)

1. januar 2003

Ikrafttredelse

Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. »

«27

Nr.

Følgende oppføringer skal tilføyes på slutten av tabellen i vedlegg I til direktiv 94/414/EØF:

VEDLEGG

31. desember 2012

Utløpsdato for
oppføringen

— vie vern av vannorganismer særlig oppmerksomhet og sikre at
vilkårene for godkjenning, ved behov, omfatter risikoreduserende
tiltak

— vie vern av grunnvannet særlig oppmerksomhet når det
aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimafor-hold eller i større mengder enn dem som er beskrevet
i den sammenfattende rapporten, og eventuelt anvende
risikoreduserende tiltak,

Ved gjennomføring av de ensartede prinsippene i vedlegg VI skal
det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
isoproturon, særlig vedlegg I og II, som avsluttet i Den faste komité
for plantehelse 7. desember 2001. I den helhetlige vurderingen skal
medlemsstatene

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

Særlige bestemmelser
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

Nr. 49/223

2003/EØS/49/22

av 7. desember 2001
om prinsipper for bruk av «SOLVIT» — problemløsningsnettet for det indre marked(*)
[meddelt under nummer K(2001) 3901]
(2001/893/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

5)

Det bør fastsettes felles prinsipper for å sikre at SOLVIT
oppfyller borgernes og foretakenes behov, og at alle
medlemsstater gjør en like stor innsats. Videre bør
medlemsstatene sikre at tilstrekkelige menneskelige
og finansielle ressurser er tilgjengelige slik at
samordningssentrene kan behandle et økende antall
saker, yte tjenester av høy kvalitet til brukerne samt drive
opplysningsarbeid.

6)

Europaparlamentet, Rådet(3), Den økonomiske og sosiale
komité(4) og Regionkomiteen(5) har alle understreket
behovet for mer effektive måter å løse problemer på.

7)

Hvitboken om europeiske styringsformer(6) er en
del av innsatsen for å gjøre Unionen mer konkret
for borgerne og foretakene. Den minner også om de
nasjonale forvaltningers og domstolers ansvar for at
fellesskapsretten blir håndhevet og anvendt riktig.

8)

Siden SOLVIT er et nett for uformell problemløsning,
bør det bare behandle saker som ikke er gjenstand for
rettergang på nasjonalt plan eller på fellesskapsplan.
En søker står til enhver tid fritt til å ta slike skritt, noe
som medfører at saken vil bli registrert som avsluttet
i databasen. SOLVIT skal ikke erstatte andre effektive
ordninger for løsning av tverrnasjonale problemer som
allerede finnes, men skal videreformidle relevante saker
til disse ordningene.

9)

Effektiv problemløsning krever at medlemsstatenes
samordningssentre samarbeider. Samordningssenteret
i søkerens medlemsstat bør forsikre seg om at saken
er berettiget, og at alle relevante opplysninger gjøres
tilgjengelige. Deretter er det opp til samordningssenteret i
den medlemsstat der problemet oppstår å iverksette tiltak
for å løse det.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 211, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

I traktatens artikkel 3 er det fastsatt et mål om å fjerne
alle hindringer for fritt varebytte og fri bevegelighet for
personer, tjenester og kapital mellom medlemsstatene
for å opprette et indre marked. Både borgere og foretak,
særlig små foretak, vil kunne dra nytte av en uformell
framgangsmåte for å løse problemer som oppstår når
regler som skal sikre at dette målet nås, ikke anvendes
riktig.
I forbindelse med handlingsplanen for det indre
marked av 1997(1) ble medlemsstatene oppfordret til
å opprette «kontaktpunkter for borgere og foretak»,
som har som oppgave å behandle særlige problemer
knyttet til det indre marked. Medlemsstatene opprettet
også «samordningssentre» som samarbeider for å løse
tverrnasjonale problemer som skyldes at nasjonale
forvaltninger ikke anvender reglene for det indre marked
riktig («problemløsningsnettet»).

3)

Problemløsningsnettet har nå eksistert i tre år.
Medlemsstatene og Kommisjonen har gjennom Den
rådgivende komité for det indre marked sett på hvor
effektivt det er. De konkluderte med at en av de største
svakhetene ved nettet var at sakene ikke fikk en ensartet
behandling og at utenforstående ikke kunne se hvordan
det virket.

4)

Kommisjonen har framlagt sine ideer om problemløsning
i sin melding om effektiv problemløsning i det indre
marked «SOLVIT»(2). Den foreslo en ny tilnærming
kalt «SOLVIT», som skal gjøre nettet mer effektivt
ved opprettelse av en felles direktekoplet database.
Samordningssentre i medlemsstatene vil registrere og
følge opp saker, noe som vil være mer effektivt og gjøre
det lettere for borgerne å forstå hvordan nettet virker.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 331 av 15.12.2001, s. 79,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 14.
(1) CSE(97) 1 endelig utgave av 4.6.1997.
2
( ) KOM(2001) 702 endelig utgave av 27.11.2001.

(3)
(4)
(5)
(6)

Rådets konklusjon av 31. mai 2001.
ØSK 702/2001 av 30.-31. mai 2001.
KOM 200/2001 rev. 2 av 14.-15. november 2001.
KOM(2001) 428 av 25.4.2001.
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10) Begge samordningssentrene bør bekrefte at en sak er
berettiget, og at de vil gjøre sitt beste for å løse den innen
en fastsatt frist, som unntaksvis kan forlenges.

2. «hjemmesamordningssenter»: samordningssenteret i
den medlemsstaten der det tverrnasjonale problemet ble
framlagt,

11) Søkerne bør på forhånd informeres om hvordan saker
behandles og hvilke frister som gjelder. De bør opplyses
om at det også kan finnes andre, mer formelle former
for klageadgang, som for eksempel rettergang. Dersom
søkeren vil anvende slike formelle framgangsmåter, er det
mulig at saken må fremmes innen visse frister som ikke
slutter å gjelde som følge av at SOLVIT brukes. Søkere
behøver ikke å godta foreslåtte løsninger. Ettersom
SOLVIT er en uformell ordning for problemløsning,
gir den ikke søkeren mulighet til bestride foreslåtte
løsninger.

3. «hovedsamordningssenter»: samordningssenteret i den
medlemsstaten der det tverrnasjonale problemet oppstod,
4. «tverrnasjonalt problem»: et problem som en borger
eller et foretak i en medlemsstat har støtt på, og som
dreier seg om hvordan en offentlig myndighet i en annen
medlemsstat anvender reglene for det indre marked.
Dette omfatter situasjoner der en borger eller et foretak
med en administrativ forbindelse (f.eks. nasjonalitet,
kvalifikasjoner eller etablering) med en medlemsstat,
allerede befinner seg i den andre medlemsstaten der
problemet oppstår,

12) Alle foreslåtte løsninger bør være i samsvar med
fellesskapsretten. Kommisjonen forbeholder seg retten til
å gripe inn overfor medlemsstatene dersom den anser at
dette ikke er tilfelle.

5. «regler for det indre marked»: bestemmelser som gjelder
det indre markeds virkemåte i henhold til traktatens
artikkel 14 nr. 2,

13) All nødvendige tiltak bør iverksettes for å verne fortrolige
opplysninger.

6. «rettergang»: formell framgangsmåte for løsning av en
tvist for en domstol eller en domstolslignende instans,

14) Prinsippene i denne rekommandasjon bør gjelde fra det
tidspunkt den oppkoplede databasen kommer i drift —

7. «søker»: en borger eller et foretak som har framlagt et
tverrnasjonalt problem for et samordningssenter.

II. PRINSIPPER

A. Hjemmesamordningssenteret
UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1. Hjemmesamordningssenteret
skal
registrere
tverrnasjonale problemet i SOLVIT-databasen.

det

2. Før hjemmesamordningssenteret registrerer en sak i
databasen skal det:
a) forsikre seg om at saken er berettiget,

A. Formål og virkeområde
I denne rekommandasjon er det fastsatt prinsipper som
medlemsstatenes samordningssentre skal følge når de som
en del av SOLVIT-nettet behandler tverrnasjonale problemer
knyttet til anvendelsen av reglene for det indre marked.
Den får ikke anvendelse på problemer som er gjenstand for
rettergang på nasjonalt plan eller på fellesskapsplan.

B. Definisjoner
I denne rekommandasjon menes med:
1. «samordningssenter»: en avdeling i en medlemsstats
forvaltning med ansvar for å behandle tverrnasjonale
problemer framlagt av borgere eller foretak,

b) vurdere om problemet kan løses mer effektivt
på en annen måte, for eksempel gjennom
euroinfosenternettet,
c) vurdere om rettergang vil være mer hensiktsmessig.
En sak skal ikke registreres i databasen dersom den
allerede er gjenstand for rettergang. Dersom en søker på
et eller annet tidspunkt beslutter å innlede rettergang, skal
saken fjernes fra databasen.
3. Når hjemmesamordningssenteret registrerer en sak i
databasen, skal det gjøre alle relevante opplysninger
tilgjengelige for hovedsamordningssenteret slik at
saken kan løses raskt, samtidig som det tas hensyn til
fortrolighetsreglene nevnt i punkt H.
4. Det skal holde kontakt med søkeren inntil saken er løst.
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B. Hovedsamordningssenteret
1. Hovedsamordningssenteret skal innen en uke bekrefte at
saken er mottatt og sende den til vedkommende avdeling
i forvaltningen slik at den kan treffe de nødvendige tiltak.
Ved behov for tilleggsopplysninger skal den henvende
seg til hjemmesamordningssenteret så snart som mulig.
Dersom hjemmesamordningssenteret ikke påtar seg en
sak, skal dette automatisk oppgis i databasen sammen med
grunnen for avvisningen. Hjemmesamordningssenteret
skal informere søkeren, som kan forfølge saken etter mer
formelle framgangsmåter.
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2. Hjemmesamordningssenteret og hovedsamordningssenteret
kan i unntakstilfeller gå med på å forlenge fristen med
inntil fire uker dersom de finner det sannsynlig at en
løsning kan oppnås innen den tid.

F. Utveksling av opplysninger og kommunikasjon
1. Hovedsamordningssenteret skal gjøre sitt ytterste for å løse
saken i nært samarbeid med andre deler av forvaltningen.

2. Hovedsamordningssenteret skal ta ansvar for å løse det
tverrnasjonale problemet.

2. Det bør gjøres størst mulig bruk av elektronisk post og
andre midler for rask kommunikasjon.

C. Informasjon til søkeren

3. Hovedsamordningssenteret skal holde hjemmesamordni
ngssenteret underrettet om framdriften i saken. Det skal
ajourføre opplysningene i databasen ved enhver endring
eller minst én gang i måneden.

1. Hjemmesamordningssenteret skal på forhånd informere
søkere om framgangsmåten og fristene. Dette skal omfatte
opplysninger om at det kan finnes mer formelle former for
klageadgang på nasjonalt plan eller på fellesskapsplan.
Det bør understrekes at søkerne i henhold til nasjonal
lovgivning må overholde visse frister for å beholde sine
rettigheter, og at SOLVIT ikke berører disse fristene.
2. Søkere skal også informeres om at de ikke behøver å godta
foreslåtte løsninger. Foreslåtte løsninger kan imidlertid
ikke bestrides innenfor SOLVIT. Dersom et problem ikke
kan løses gjennom SOLVIT, eller dersom en foreslått
løsning anses som uakseptabel, kan en søker fortsatt
innlede en formell framgangsmåte dersom vedkommende
ønsker det. Dersom en formell framgangsmåte innledes i
problemløsningsfasen, vil saken bli fjernet fra SOLVIT.

D. Tilgang til SOLVIT-databasen
1. Hjemmesamordningssenteret og hovedsamordningssenteret
skal kunne registrere opplysninger i SOLVIT-databasen og
avslutte saken.
2. De andre samordningssentrene skal ha bare lesetilgang til
opplysningene i saken, som vil bli gjort anonyme. Søkere
skal ha bare lesetilgang til sine saker.

E. Frister
1. Så snart hovedsamordningssenteret bekrefter at saken er
godtatt, skal databasen angi datoen for når problemet skal
være løst. Problemer skal løses innen en frist på ti uker.

4. Hjemmesamordningssenteret og hovedsamordningssenteret
skal bli enige seg imellom om hvilket språk de vil bruke
for å kommunisere med hverandre, samtidig som det tas
hensyn til at målet, i søkerens interesse, er å løse problemer
gjennom uformelle kontakter så raskt og effektivt som
mulig.
5. Hjemmesamordningssenteret skal ved behov sørge for
oversettelse av dokumenter framlagt av søkeren.

G. Resultater

1. Alle foreslåtte løsninger skal være i samsvar med
fellesskapsretten. Kommisjonen forbeholder seg retten til
å gripe inn overfor medlemsstater dersom den anser at
dette ikke er tilfelle.

2. Når et tverrnasjonalt problem løses innen fristen, skal
hovedsamordningssenteret og hjemmesamordningssen
teret bekrefte at problemet er løst og registrere dette i
databasen. Hovedsamordningssenteret skal informere
hjemmesamordningssenteret om hvordan søkeren kan dra
nytte av løsningen.

3. Dersom hovedsamordningssenteret kommer fram til at den
berørte medlemsstaten har overholdt reglene for det indre
marked, og at saken er uberettiget, skal det registrere dette
i databasen. Hjemmesamordningssenteret skal informere
søkeren om begrunnelsen for avgjørelsen. Søkeren kan,
dersom det er ønskelig, forfølge saken videre etter en mer
formell framgangsmåte.
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H. Fortrolighet
1. Hjemmesamordningssenteret skal normalt oppgi
søkerens identitet til hovedsamordningssenteret for å lette
problemløsningen. Søkeren skal ved sakens begynnelse
underrettes om og gis mulighet til å motsette seg dette, og
søkerens identitet skal i så fall ikke oppgis.
2. Hovedsamordningssenteret skal bruke de opplysningene
søkeren framlegger bare til å løse saken.
3. Det skal treffes passende tiltak for til enhver tid
å verne følsomme forretningsopplysninger eller
personopplysninger, særlig ved overføring av opplysninger
over nettet.

2.10.2003

III. ANVENDELSESDATO OG ADRESSATER
Denne rekommandasjon får anvendelse fra 1. juni 2002.
Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. desember 2001.
For Kommisjonen
Frederik BOLKESTEIN
Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/107/EF
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2003/EØS/49/23

av 21. januar 2002
om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF om samordning av lover og forskrifter om visse foretak for
kollektiv investering i verdipapirer (investeringsforetak) med henblikk på å innføre regler for forvaltningsselskaper og
forenklede prospekter(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

er nødvendig og tilstrekkelig for å oppnå gjensidig
anerkjennelse av tillatelser og tilsynsordninger, slik at det
vil bli mulig å gi en enkelt tillatelse som er gyldig i hele
Den europeiske union, og å anvende hjemstatstilsyn.

DEN

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

4)

Av hensyn til vern av investorer er det nødvendig å sikre
internkontroll i alle forvaltningsselskaper, særlig ved
at ledelsen består av to personer og ved at det finnes
hensiktsmessige ordninger for internkontroll.

5)

For å sikre at forvaltningsselskapet skal kunne oppfylle
de forpliktelser som oppstår som følge av virksomheten,
og dermed sikre dets stabilitet, kreves det startkapital og
tilleggskapital. For å ta hensyn til utviklingen, særlig med
hensyn til kapitalkrav for driftsrisikoer i Den europeiske
union og andre internasjonale fora, må disse kravene,
herunder bruken av garantier, gjennomgås på nytt innen
tre år.

6)

I kraft av den gjensidige anerkjennelsen bør
forvaltningsselskaper med tillatelse i hjemstaten få
yte de tjenester de har fått tillatelse for i hele Den
europeiske union, ved å opprette filialer eller i henhold
til fri tjenesteyting. Det er forvaltningsselskapets
hjemstat som har kompetanse til å godkjenne aksje/investeringsfondenes fondsregler.

7)

Når det gjelder kollektiv porteføljeforvaltning (forvaltning
av aksje-/investeringsfond og investeringsselskaper), bør
en godkjenning gitt et forvaltningsselskap i hjemstaten,
gjøre det mulig for selskapet å utøve følgende former
for virksomhet i vertsstatene: salg av andeler i de
harmoniserte aksje-/investeringsfondene som selskapet
forvalter i hjemstaten; salg av aksjer i de harmoniserte
investeringsselskapene som selskapet forvalter; utførelse
av alle andre funksjoner og oppgaver som inngår i
kollektiv porteføljeforvaltning; forvaltning av aktiva i
investeringsselskaper stiftet i andre medlemsstater enn
selskapets hjemstat; utførelse av funksjoner som inngår i
kollektiv porteføljeforvaltning, på grunnlag av mandater
og på vegne av forvaltningsselskaper stiftet i andre
medlemsstater enn selskapets hjemstat.

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 1985
om foretak for kollektiv investering i verdipapirer
(investeringsforetak)(4) har allerede bidratt i vesentlig
grad til gjennomføringen av det indre marked på dette
området ved, for første gang i sektoren for finansielle
tjenester, å fastsette prinsippet om gjensidig anerkjennelse
av tillatelser samt andre bestemmelser som letter den frie
omsetning innenfor Den europeiske union av andeler i de
foretak for kollektiv investering (aksje-/investeringsfond
eller investeringsselskaper) som omfattes av nevnte
direktiv.

2)

Direktiv 85/611 regulerer imidlertid ikke i noen
større utstrekning virksomheten til de selskaper som
forvalter foretak for kollektiv investering (såkalte
forvaltningsselskaper). Det er ikke fastsatt bestemmelser
i direktiv 85/611/EØF som sikrer likeverdige regler for
markedsadgang og driftsvilkår i alle medlemsstater
for slike selskaper. Det er ikke fastsatt bestemmelser
i direktiv 85/611/EØF som regulerer etableringen av
filialer og fri tjenesteyting for slike selskaper i andre
medlemsstater enn deres hjemstat.

3)

Tillatelser som gis i forvaltningsselskapets hjemstat,
bør sikre vern av investorer og forvaltningsselskapenes
solvens, med henblikk på å bidra til det finansielle
systems stabilitet. Den framgangsmåte som er valgt,
består i å sikre den grunnleggende harmonisering som

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 41 av 13.2.2002, s. 20,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 15.
1
( ) EFT C 272 av 1.9.1998, s. 7 og
EFT C 311 E av 31.10.2000, s. 273.
(2) EFT C 116 av 28.4.1999, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 17. februar 2000 (EFT C 339 av 29.11.2000,
s. 228), Rådets felles holdning av 5. juni 2001 (EFT C 297 av 23.10.2001,
s. 10) og europaparlamentsbeslutning av 23. oktober 2001. Rådsbeslutning
av 4. desember 2001.
(4) EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3. Direktivet sist endret ved europaparlamentsog rådsdirektiv 2000/64/EF (EFT L 290 av 17.11.2000, s. 27).
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Prinsippene om gjensidig anerkjennelse og tilsyn
ved hjemstatens tilsynsmyndigheter forutsetter at
vedkommende myndigheter i hver medlemsstat unnlater
å gi godkjenning eller tilbakekaller den når det klart
framgår av faktorer som virksomhetsplan, geografisk
plassering eller de former for virksomhet som faktisk
utøves, at et forvaltningsselskap har valgt rettssystemet
i én medlemsstat for å unndra seg gjeldende strengere
standarder i en annen medlemsstat på hvis territorium
det har til hensikt å utøve eller utøver størstedelen
av sin virksomhet. For dette direktivs formål bør et
forvaltningsselskap ha godkjenning i den medlemsstat
der det har sitt forretningskontor. I samsvar med
prinsippet om hjemstatstilsyn, kan bare den medlemsstat
der forvaltningsselskapet har sitt forretningskontor
anses som kompetent til å godkjenne fondsreglene til
aksje-/investeringsfond som selskapet har opprettet, og
valget av depotmottaker. For å unngå «tilsynsarbitrasje»
og styrke tilliten til at hjemstatsmyndighetene utøver et
effektivt tilsyn, bør det være et vilkår for godkjenning av
et investeringsforetak at det ikke forhindres ved juridiske
midler i å markedsføres i hjemstaten. Dette vilkår berører
ikke investeringsforetakets rett, når det først har fått
godkjenning, til fritt å velge den eller de medlemsstater
der investeringsforetakets andeler skal markedsføres i
henhold til dette direktiv.
Direktiv 85/611/EØF begrenser forvaltningsselskapers
virksomhet til forvaltning av aksje-/investeringsfond og
investeringsselskaper (kollektiv porteføljeforvaltning). For
å ta hensyn til den seneste utviklingen i medlemsstatenes
nasjonale lovgivning, og for å gi selskapene mulighet til
å oppnå vesentlige stordriftsfordeler, er det ønskelig å
revidere denne begrensningen. Det er derfor ønskelig å
la slike selskaper utøve også virksomhet med forvaltning
av investeringsporteføljer på individuelt kundegrunnlag
(individuell porteføljeforvaltning), herunder forvaltning
av pensjonsfond og enkelte særlige sekundæraktiviteter
knyttet til hovedvirksomheten. En slik utvidelse av
forvaltningsselskapers virkeområde vil ikke påvirke
stabiliteten til slike selskaper. Det bør imidlertid
innføres særlige regler for å forhindre interessekonflikter
når forvaltningsselskaper får godkjenning til å
utøve virksomhet med både kollektiv og individuell
porteføljeforvaltning.

10) Forvaltning
av
investeringsporteføljer
er
en
investeringstjeneste som allerede omfattes av
rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om
investeringstjenester i forbindelse med verdipapirer(1).
For å sikre ensartede rammeregler på dette området
bør også forvaltningsselskaper med godkjenning som
omfatter denne tjenesten, underlegges de vilkår for å
utøve virksomhet som er fastsatt i nevnte direktiv.
11) En hjemstat kan, som en hovedregel, fastsette strengere
regler enn dem som er fastsatt i dette direktiv, særlig når
(1)

EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27. Direktivet sist endret ved direktiv
2000/64/EF.
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det gjelder godkjenningsvilkår, tilsynskrav og regler for
rapportering og for det fullstendige prospektet.
12) Det bør fastsettes regler som bestemmer vilkårene for
at et forvaltningsselskap, på grunnlag av mandater, kan
delegere visse oppgaver og funksjoner til tredjemann, for å
gjøre virksomheten mer effektiv. For å sikre at prinsippene
om gjensidig anerkjennelse av godkjenninger og om
hjemstatstilsyn anvendes korrekt, bør de medlemsstater
som tillater slik delegering, sikre at et forvaltningsselskap
som de har gitt en godkjenning, ikke delegerer alle sine
funksjoner til én eller flere tredjemenn slik at det blir et
«tomt selskap», og at de foreliggende mandater ikke er
til hinder for et effektivt tilsyn med forvaltningsselskapet.
Det faktum at forvaltningsselskapet har delegert sine egne
funksjoner bør likevel ikke under noen omstendighet
påvirke selskapets eller depotmottakerens ansvar overfor
andelseiere og vedkommende myndigheter.
13) For å verne om aksjeeiernes interesser og sikre like
konkurransevilkår på markedet for harmoniserte foretak for
kollektiv investering, kreves det at investeringsselskaper
har startkapital. Investeringsselskaper som har utpekt
et forvaltningsselskap, dekkes likevel gjennom
forvaltningsselskapets tilleggskapital.
14) Bestemmelsene i artikkel 5g og 5h bør alltid
etterkommes av godkjente investeringsselskaper, enten
direkte av selskapet i samsvar med artikkel 13b eller
indirekte, av hensyn til det faktum at dersom et godkjent
investeringsselskap velger å utpeke et forvaltningsselskap,
bør dette forvaltningsselskapet være godkjent i samsvar
med dette direktiv, og følgelig forpliktet til å etterkomme
bestemmelsene i artikkel 5g og 5h.
15) For å ta hensyn til den informasjonsteknologiske
utvikling bør det nåværende opplysningssystemet fastsatt
i direktiv 85/611/EØF revideres. Det bør særlig innføres
en ny type prospekt for investeringsforetak (forenklet
prospekt) som supplement til det eksisterende fullstendige
prospektet. Dette nye prospektet bør være slik utformet
at det er lettforståelig for investorer og derfor være en
verdifull informasjonskilde for gjennomsnittsinvestoren.
Et slikt prospekt bør gi grunnleggende informasjon om
investeringsforetaket som er klar, oversiktlig og lett å
forstå. Ved hjelp av en egnet henvisning i det forenklede
prospektet bør investoren likevel alltid opplyses om at
mer detaljerte opplysninger finnes i det fullstendige
prospektet og i investeringsforetakets årsberetning og
halvårsberetning, som investoren på forespørsel kan få
gratis. Det forenklede prospektet bør alltid tilbys gratis
til tegnerne før kontraktsinngåelsen. Overholdelse av
dette kravet bør være et tilstrekkelig vilkår for å oppfylle
den juridiske forpliktelse i henhold til dette direktiv om
at det skal stilles opplysninger til rådighet for tegnere før
kontraktsinngåelsen.
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16) Det er nødvendig å sikre like konkurransevilkår for
mellommenn på området finansielle tjenester når
de yter samme tjenester, og å sikre et harmonisert
minstenivå for vern av investorer. Det avgjørende vilkår
for gjennomføringen av det indre marked for disse
markedsdeltakerne er et minstenivå for harmonisering av
vilkårene for å starte og utøve slik virksomhet. De mål
som ønskes, kan derfor nås bare ved hjelp av et bindende
fellesskapsdirektiv som fastsetter avtalte minstestandarder
på dette området. Dette direktiv begrenser seg til det
påkrevde minstenivå for harmonisering, og går ikke
lenger enn det som er nødvendig for å nå de ønskede
mål, i samsvar med traktatens artikkel 5 tredje ledd.

7) «filial»: et forretningssted som er en del av et
forvaltningsselskap uten å være et rettssubjekt, og
som yter tjenester som forvaltningsselskapet har fått
godkjenning for; flere forretningssteder etablert i
samme medlemsstat av et forvaltningsselskap med
hovedkontor i en annen medlemsstat, skal betraktes
som én enkelt filial,

17) Kommisjonen kan vurdere å foreslå konsolidering innen
en passende frist etter at forslagene er vedtatt —

10) «kvalifisert eierandel»: en direkte eller indirekte
eierandel i et forvaltningsselskap som representerer
minst 10 % av kapitalen eller stemmerettighetene,
eller som gjør det mulig å utøve betydelig innflytelse
over forvaltningen av det forvaltningsselskap der
eierandelen besittes.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 85/611/EØF gjøres følgende endringer:
1. Ny artikkel 1a skal lyde:
«Artikkel 1a

8) «vedkommende myndigheter»: de myndigheter den
enkelte medlemsstat utpeker etter artikkel 49 i dette
direktiv,
9) «nære forbindelser»: en situasjon som definert i
artikkel 2 nr. 1 i direktiv 95/26/EF(*),

Ved anvendelsen av denne definisjon skal det tas
hensyn til stemmerettighetene omhandlet i artikkel 7
i direktiv 88/627/EØF(**),
11) «direktivet om investeringstjenester»: rådsdirektiv
93/22/EØF av 10. mai 1993 om investeringstjenester
på verdipapirområdet(***),

I dette direktiv menes med:
1) «depotmottaker»: enhver institusjon som er betrodd
oppgavene nevnt i artikkel 7 og 14 og underlagt de
andre bestemmelsene i avsnitt IIIa og IVa,
2) «forvaltningsselskap»: ethvert selskap hvis alminnelige
virksomhet består i forvaltning av investeringsforetak
i
form
av
aksje-/investeringsfond
og/eller
investeringsselskaper (kollektiv porteføljeforvaltning
av investeringsforetak), herunder funksjonene nevnt i
vedlegg II,
3) «et forvaltningsselskaps hjemstat»: den medlemsstat
der forvaltningsselskapet har sitt forretningskontor,
4) «et forvaltningsselskaps vertsstat»: en medlemsstat
som ikke er hjemstaten, og på hvis territorium
forvaltningsselskapets har en filial eller yter tjenester,
5) «et investeringsforetaks hjemstat»:
a) for investeringsforetak opprettet som aksje/investeringsfond,
den
medlemsstat
der
forvaltningsselskapet har sitt forretningskontor,
b) for
investeringsforetak
opprettet
som
investeringsselskap, den medlemsstat der
investeringsselskapet har sitt forretningskontor,
6) «et investeringsforetaks vertsstat»: den medlemsstat
som ikke er investeringsforetakets hjemstat, og
der andelene i aksje-/investeringsfondet eller
investeringsselskapet markedsføres,

12) «hovedforetak»: et hovedforetak i henhold til artikkel 1
og 2 i direktiv 83/349/EØF(****),
13) «datterforetak»: et datterforetak etter artikkel 1 og
2 i direktiv 83/349/EØF; ethvert datterforetak av et
datterforetak skal også betraktes som et datterforetak
til det hovedforetak som står i spissen for disse
foretakene,
14) «startkapital»: kapital som definert i artikkel 34 nr. 2
punkt 1 og 2 i direktiv 2000/12/EF(*****),
15) «ansvarlig kapital»: ansvarlig kapital som
definert i avdeling V kapittel 2 avsnitt 1 i direktiv
2000/12/EF. Denne definisjonen kan imidlertid endres
i de tilfeller som er nevnt i vedlegg V til direktiv
93/6/EØF(******).
________________
(*) EFT L 168 av 18.7.1995, s. 7.
(**) EFT L 348 av 17.12.1988, s. 62.
(***) EFT L 141 av 11.6.1993, s 27. Direktivet sist
endret ved direktiv 2000/64/EF (EFT L 290 av
17.11.2000, s. 27).
(****) EFT L 193 av 18.7.1983, s 1. Direktivet sist
endret ved tiltredelsesakten av 1994.
(*****) EFT L 126 av 26.5.2000, s 1. Direktivet endret
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/28/
EF (EFT L 275 av 27.10.2000, s. 37).
(******) EFT L 141 av 11.6.1993, s 1. Direktivet sist
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv
98/33/EF (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 29).»
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2. Artikkel 4 nr. 3 skal lyde:
«3. Vedkommende myndigheter kan ikke gi tillatelse til
et investeringsforetak dersom forvaltningsselskapet eller
investeringsselskapet ikke oppfyller vilkårene fastsatt i
henholdsvis avsnitt III og IV i dette direktiv.
Vedkommende myndigheter kan dessuten ikke gi tillatelse
til et investeringsforetak dersom medlemmene av ledelsen
hos depotmottakeren mangler den aktelse eller erfaring
som er nødvendig også i forbindelse med den type
investeringsforetak som skal forvaltes. For dette formål
skal vedkommende myndigheter umiddelbart meddeles
navnene på medlemmene av ledelsen hos depotmottakeren
samt enhver utskiftning av medlemmene av ledelsen.
Med «medlemmer av ledelsen» menes personer som i
henhold til lov eller stiftelsesdokumenter representerer
depotmottakeren, eller som faktisk fastsetter retningslinjene
for virksomheten hos depotmottakeren.
3a. Vedkommende myndigheter skal ikke gi tillatelse
dersom investeringsforetaket juridisk (f.eks. gjennom en
bestemmelse i fondsreglene eller stiftelsesdokumentene)
hindres i å markedsføre sine andeler eller aksjer i sin
hjemstat.»
3. Tittelen på avsnitt III og artikkel 5 og 6 skal lyde:
«AVSNITT III
Plikter med hensyn til forvaltningsselskaper
Avdeling A
Vilkår for å starte virksomhet
Artikkel 5
1.
For å starte virksomhet som forvaltningsselskap
kreves det offisiell forhåndstillatelse som gis av
vedkommende myndigheter i hjemstaten. Tillatelse som
gis til et forvaltningsselskap i henhold til dette direktiv,
skal ha gyldighet i alle medlemsstater.
2.
Forvaltningsselskapets virksomhet skal begrenses
til forvaltning av investeringsforetak som har tillatelse i
samsvar med dette direktiv, med unntak av forvaltning
utover dette av andre kollektive investeringsforetak
som ikke omfattes av dette direktiv, og som
forvaltningsselskapet er underlagt tilsyn for, men hvis
andeler ikke kan markedsføres i andre medlemsstater i
henhold til dette direktiv.
I dette direktiv omfatter forvaltning av aksje-/
investeringsfond og investeringsselskaper funksjonene
nevnt i vedlegg II, som ikke er uttømmende.
3.
Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene i
tillegg til forvaltning av aksje-/investeringsfond og
investeringsselskaper, gi forvaltningsselskaper tillatelse til
å yte følgende tjenester:
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a) forvaltning av investeringsporteføljer, herunder dem
som eies av pensjonsfond, på individuell basis og
etter investors instruks, når porteføljene omfatter ett
eller flere av de instrumenter som er nevnt i del B i
vedlegget til direktivet om investeringstjenester,
b) som tilknyttede tjenester:
— investeringsrådgivning om ett eller flere av
instrumentene nevnt i del B i vedlegget til
direktivet om investeringstjenester,
— oppbevaring og forvaltning av andeler i foretak for
kollektiv investering.
Forvaltningsselskaper kan ikke under noen omstendigheter
i henhold til dette direktiv gis tillatelse til utelukkende å yte
tjenestene nevnt i dette nummer, eller til å yte tilknyttede
tjenester uten å ha tillatelse til å yte tjenesten nevnt i
bokstav a).
4.
Artikkel 2 nr. 4, artikkel 8 nr. 2, artikkel 10, 11 og
13 i direktivet om investeringstjenester får anvendelse på
forvaltningsselskapers ytelse av tjenestene nevnt i nr. 3 i
denne artikkel.
Artikkel 5a
1.
Uten at det berører andre generelle vilkår fastsatt i
nasjonal lovgivning, skal vedkommende myndigheter ikke
gi tillatelse til et forvaltningsselskap med mindre:
a) forvaltningsselskapet har en startkapital på minst
125 000 euro:
— dersom verdien av forvaltningsselskapets
porteføljer overstiger 250 000 000 euro, er
forvaltningsselskapet forpliktet til å ha til rådighet et
ytterligere beløp ansvarlig kapital. Dette ytterligere
beløp ansvarlig kapital skal tilsvare 0,02 % av den
del av verdien av forvaltningsselskapets porteføljer
som overstiger 250 000 000 euro. Den påkrevde
sum av startkapitalen og det ytterligere beløpet
skal likevel ikke overstige 10 000 000 euro.
— I dette nummer anses følgende porteføljer for å
være forvaltningsselskapets porteføljer:
i) aksje-/investeringsfond som forvaltes av
forvaltningsselskapet, herunder porteføljer det
har delegert forvaltningen av til tredjemann,
med unntak av porteføljer som det selv
forvalter på oppdrag av tredjemann,
ii) investeringsselskaper som forvaltningsselskapet er det utpekte forvaltningsselskap for,
iii) andre foretak for kollektiv investering som
forvaltes av forvaltningsselskapet, herunder
porteføljer som det har delegert forvaltningen
av til tredjemann, med unntak av porteføljer
som det selv forvalter på oppdrag av
tredjemann.
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— Uavhengig av det beløp som følger av disse
kravene, skal forvaltningsselskapets ansvarlige
kapital aldri være mindre enn beløpet fastsatt i
vedlegg IV til direktiv 93/6/EØF.
— Medlemsstatene kan se bort fra kravet til
forvaltningsselskapene om ansvarlig kapital på
opptil 50 % av det ytterlige beløpet med ansvarlig
kapital nevnt i første strekpunkt dersom de
omfattes av en garanti på samme beløp stilt av
en kredittinstitusjon eller et forsikringsforetak.
Kredittinstitusjonen eller forsikringsforetaket
skal ha sitt forretningskontor i en medlemsstat,
eller i en tredjestat forutsatt at denne er underlagt
tilsynsregler som vedkommende myndigheter
anser som likeverdige med dem fastsatt i
fellesskapsretten.
— Kommisjonen skal innen 13. februar 2005
framlegge en rapport for Europaparlamentet og
Rådet om anvendelsen av dette kapitalkravet,
eventuelt ledsaget av forslag til endringer,
b) de personer som i praksis leder virksomheten i
forvaltningsselskapet, har den aktelse og erfaring
som er nødvendig også i forbindelse med den type
investeringsforetak forvaltningsselskapet forvalter.
For dette formål skal vedkommende myndigheter
umiddelbart meddeles navnet på disse personene samt
enhver utskiftning av dem. Forvaltningsselskapets
forretningsførsel skal fastlegges av minst to personer
som oppfyller disse vilkårene,
c) søknaden om tillatelse ledsages av en virksomhetsplan
som bl.a. fastsetter forvaltningsselskapets organisasjonsstruktur,
d) forvaltningsselskapet har sitt hovedkontor
forretningskontor i samme medlemsstat.

og

2.
Dersom det dessuten finnes nære forbindelser
mellom forvaltningsselskapet og andre fysiske eller
juridiske personer, skal vedkommende myndigheter gi
tillatelse bare dersom disse forbindelsene ikke hindrer dem
i å utføre sine tilsynsoppgaver på forsvarlig måte.
Vedkommende myndigheter skal også nekte å gi tillatelse
dersom de hindres i å utføre sine tilsynsoppgaver på
en forsvarlig måte av en tredjestats lover og forskrifter
som én eller flere fysiske eller juridiske personer som
forvaltningsselskapet har nære forbindelser til, er
underlagt, eller av vansker med å håndheve disse lovene
og forskriftene.
Vedkommende
myndigheter
skal
kreve
at
forvaltningsselskaper gir dem de opplysninger de trenger
for til enhver tid å kunne forsikre seg om at vilkårene i
dette nummer er oppfylt.
3.
Søkeren skal innen seks måneder etter at en
fullstendig søknad er innlevert, underrettes om hvorvidt
tillatelse er gitt. Avslag på søknaden skal grunngis.
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4.
Når en tillatelse er gitt, kan forvaltningsselskapet
starte sin virksomhet umiddelbart.
5.
Vedkommende myndigheter kan tilbakekalle
tillatelsen til et forvaltningsselskap som omfattes av dette
direktiv bare når forvaltningsselskapet:
a) innen tolv måneder ikke gjør bruk av tillatelsen, gir
uttrykkelig avkall på den eller har opphørt å utøve den
virksomhet som omfattes av dette direktiv i mer enn
seks måneder, med mindre den berørte medlemsstat
fastsetter at tillatelsen i slike tilfeller bortfaller,
b) har fått tillatelsen ved hjelp av uriktige opplysninger
eller andre uregelmessigheter,
c) ikke lenger oppfyller de vilkår som ble stilt for
tillatelsen,
d) ikke lenger overholder bestemmelsene i direktiv
93/6/EØF, dersom tillatelsen også omfatter individuell
porteføljeforvaltning som nevnt i artikkel 5 nr. 3
bokstav a) i dette direktiv,
e) har gjort seg skyldig i alvorlige og/eller systematiske
overtredelser av bestemmelser vedtatt etter dette
direktiv, eller
f) kommer inn under et av de tilfeller der nasjonal
lovgivning fastsetter at tillatelsen skal tilbakekalles.
Artikkel 5b
1.
Vedkommende myndigheter skal ikke gi tillatelse til
å starte virksomhet som forvaltningsselskap før de har fått
melding om identiteten til aksjeeiere eller deltakere, enten
de er fysiske eller juridiske personer, som direkte eller
indirekte har en kvalifisert eierandel, og om størrelsen på
denne eierandel.
Vedkommende myndigheter skal nekte å gi tillatelse
dersom de, tatt i betraktning behovet for å sikre en sunn
og fornuftig ledelse av forvaltningsselskapet, ikke er
overbevist om at ovennevnte aksjeeiere eller deltakere er
egnet.
2.
Medlemsstatene skal ikke overfor filialer av
forvaltningsselskaper med forretningskontor utenfor
Den europeiske union som starter eller allerede
utøver virksomhet, anvende bestemmelser som fører
til en gunstigere behandling enn den som gis filialer
av forvaltningsselskaper med forretningskontor i en
medlemsstat.
3.
Det skal finne sted forutgående samråd med
vedkommende myndigheter i den annen berørte
medlemsstat når det gis tillatelse til et forvaltningselskap
som er
a) datterforetak av et annet forvaltningsselskap, investeringsforetak, en kredittinstitusjon eller forsikringsforetak med tillatelse i en annen medlemsstat,
b) datterforetak av hovedforetaket til et annet forvaltningsselskap, investeringsforetak, en kredittinstitusjon
eller forsikringsforetak med tillatelse i en annen
medlemsstat, eller
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c) kontrollert av de samme fysiske eller juridiske
personer som kontrollerer et annet forvaltningsselskap,
investeringsforetak, kredittinstitusjon eller forsikringsforetak med tillatelse i en annen medlemsstat.
Avdeling B
Forbindelser med tredjestater
Artikkel 5c
1.
Forbindelser med tredjestater reguleres i henhold til
de relevante bestemmelser fastsatt i artikkel 7 i direktivet
om investeringstjenester.
Uttrykkene «foretak» og «investeringsforetak» i
artikkel 7 i direktivet om investeringstjenester skal i dette
direktiv forstås henholdsvis som «forvaltningsselskap»
og «forvaltningsselskaper»; uttrykket «utøvelse av
investeringstjenester» i artikkel 7 i direktivet om
investeringstjenester skal forstås som «utøvelse av
tjenester».
2.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen også
om alle vansker av generell art som investeringsforetak
møter i forbindelse med markedsføringen av sine andeler i
en tredjestat.
Avdeling C
Vilkår for å utøve virksomhet
Artikkel 5d
1.
Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets
hjemstat skal kreve at forvaltningsselskapet som de har
gitt tillatelse, til enhver tid oppfyller vilkårene fastsatt
i artikkel 5 og artikkel 5a nr. 1 og 2 i dette direktiv. Et
forvaltningsselskaps ansvarlige kapital må ikke falle til
under det nivå som er fastsatt i artikkel 5a nr. 1 bokstav a).
Dersom dette likevel skjer, kan imidlertid vedkommende
myndigheter, når omstendighetene gjør det berettiget, gi
slike selskaper en begrenset frist til å rette på forholdet
eller innstille sin virksomhet.
2.
Det påligger vedkommende myndigheter i
hjemstaten å føre tilsyn med et forvaltningsselskap, uansett
om forvaltningsselskapet etablerer en filial eller ikke, eller
om det yter tjenester i en annen medlemsstat, uten at de
bestemmelser i dette direktiv som pålegger myndighetene
i vertsstaten ansvar, berøres.
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Artikkel 5f
1.
Hjemstaten skal utarbeide tilsynsregler som
forvaltningsselskaper til enhver tid skal overholde ved
forvaltning av investeringsforetak som er gitt tillatelse i
henhold til dette direktiv.
Samtidig som det tas hensyn også til arten
investeringsforetak som forvaltes av et forvaltningsselskap,
skal vedkommende myndigheter i hjemstaten særlig kreve
at slike selskaper:
a) har
en
forskriftsmessig
administrasjon
og
regnskapsførsel, kontroll- og sikkerhetsordninger
på edb-området samt tilfredsstillende interne
kontrollmetoder, herunder særlig regler for de ansattes
personlige transaksjoner eller for besittelse eller
forvaltning av investeringer i finansielle instrumenter
med henblikk på investering av egne midler, og som
bl.a. sikrer at enhver transaksjon der fondet er involvert,
kan rekonstrueres med hensyn til opprinnelse, parter,
art samt tid og sted for gjennomføringen, og at aktiva
i aksje-/investeringsfond eller investeringsselskaper
som forvaltes av forvaltningsselskapet, investeres i
samsvar med fondsreglene eller stiftelsesdokumentene
samt gjeldende lovbestemmelser,
b) er slik oppbygd og organisert at risikoen for at
interessene til investeringsforetaket eller dets kunder
skades på grunn av interessekonflikter mellom selskapet
og dets kunder, mellom en kunde og en annen kunde,
mellom en kunde og et investeringsforetak eller mellom
to investeringsforetak, begrenses til et minimum. Ved
opprettelse av en filial kan likevel organiseringsmåten
ikke være i strid med de atferdsregler som vertsstaten
har fastsatt med hensyn til interessekonflikter.
2.
Et forvaltningsselskap som har en tillatelse som
også omfatter individuell porteføljeforvaltning som nevnt i
artikkel 5 nr. 3 bokstav a),
— skal ikke tillates å investere hele eller deler
av investorens portefølje i andeler i de aksje/investeringsfond eller investeringsselskaper det
forvalter, med mindre kunden gir sitt generelle
samtykke til dette på forhånd,
— skal, med hensyn til de tjenester som er omhandlet i
artikkel 5 nr. 3, være underlagt bestemmelsene fastsatt
i europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF av 3. mars
1997 om erstatningsordninger for investorer(*).

Artikkel 5e

Artikkel 5g

1.
Kvalifiserte eierandeler i forvaltningsselskaper skal
være underlagt samme bestemmelser som bestemmelsene
fastsatt i artikkel 9 i direktivet om investeringstjenester.

1.
Dersom medlemsstatene tillater forvaltningsselskaper
å delegere én eller flere av sine egne funksjoner til
tredjemann med henblikk på å effektivisere selskapets
virksomhet, skal følgende forutsetninger være oppfylt:

2.
Uttrykkene «foretak» og «investeringsforetak»
i artikkel 9 i direktivet om investeringstjenester skal
i dette direktiv forstås som «forvaltningsselskap» og
«forvaltningsselskaper».

a) vedkommende myndighet
hensiktsmessig måte,

skal

underrettes

på
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b) mandatet må ikke hindre et effektivt tilsyn
med forvaltningsselskapet, og må særlig ikke
hindre forvaltningsselskapet i å handle, eller
investeringsforetaket i å forvaltes, på en måte som best
mulig ivaretar investorenes interesser,
c) når delegeringen gjelder investeringsforvaltningen,
kan mandatet gis bare til foretak som har tillatelse
eller er registrert for porteføljeforvaltning og underlagt
tilsyn; delegeringen skal oppfylle de fordelingskriterier
for investeringer som regelmessig fastsettes av
forvaltningsselskapene,
d) når mandatet gjelder investeringsforvaltningen og gis
til et foretak i en tredjestat, må samarbeidet mellom de
berørte tilsynsmyndigheter sikres,
e) mandat som gjelder kjernevirksomheten i investerings
forvaltningen skal ikke gis til depotmottakeren eller til
andre foretak hvis interesser kan komme i konflikt med
forvaltningsselskapets eller andelseiernes,
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b) utvise den nødvendige kompetanse, omhu og
vaktsomhet i sin opptreden, slik at interessene til
investeringsforetaket det forvalter og markedets
integritet ivaretas så godt som mulig,
c) ha og effektivt benytte de ressurser og framgangsmåter
som er nødvendige for å kunne utøve virksomheten på
en god måte,
d) forsøke å unngå interessekonflikter, og når dette ikke
kan unngås, sørge for at de investeringsforetak det
forvalter behandles rettferdig, og
e) overholde alle bestemmelser som gjelder for utøvelsen
av sin virksomhet, slik at investorenes interesser og
markedets integritet ivaretas så godt som mulig.
Avdeling D
Etableringsrett og adgangen til å yte tjenester

f) det skal finnes tiltak som gir de personer som leder
forvaltningsselskapets virksomhet mulighet til når som
helst effektivt å overvåke virksomheten til foretaket
som har fått mandatet,
g) mandatet skal ikke hindre de personer som leder
forvaltningsselskapets virksomhet i når som helst å
gi ytterligere instrukser til det foretak som funksjoner
er delegert til, og å trekke tilbake mandatet med
umiddelbar virkning dersom det er i investorenes
interesse,
h) det foretak som funksjoner skal delegeres til, må ha
de kvalifikasjoner som kreves og evne til å utføre
funksjonene, under hensyn til arten av funksjonene
som skal delegeres,
i) de funksjoner som forvaltningsselskapet har tillatelse
til å delegere, skal oppføres i investeringsforetakets
prospekter.
2.
Forvaltningsselskapets og depotmottakerens ansvar
skal ikke i noe tilfelle påvirkes av at forvaltningsselskapet
har
delegert
funksjoner
til
tredjemann,
og
forvaltningsselskapet skal ikke i noe tilfelle delegere sine
funksjoner i en slik grad at det blir et «tomt selskap».
Artikkel 5h
Hver medlemsstat skal utarbeide atferdsregler som
forvaltningsselskaper med tillatelse i medlemsstaten til
enhver tid skal overholde. Slike regler skal minst sikre
at prinsippene i strekpunktene nedenfor overholdes. Etter
disse prinsippene skal forvaltningsselskapet:
a) opptre korrekt og rettferdig i utøvelsen av sin
virksomhet, slik at interessene til investeringsforetaket
det forvalter og markedets integritet ivaretas så godt
som mulig,

Artikkel 6
1.
Medlemsstatene skal sørge for at ethvert
forvaltningsselskap som har fått tillatelse i samsvar
med dette direktiv av vedkommende myndigheter i en
annen medlemsstat, på deres territorium kan utøve den
virksomhet det har fått tillatelse til, enten ved opprettelse
av en filial eller gjennom adgangen til å yte tjenester.
2.
Medlemsstatene kan ikke gjøre opprettelsen av
en filial eller ytelsen av tjenester betinget av krav om
tillatelse eller krav om innskutt kapital eller andre tiltak
med tilsvarende virkning.
Artikkel 6a
1.
Et forvaltningsselskap som ønsker å etablere en
filial på en annen medlemsstats territorium, skal i tillegg
til å oppfylle vilkårene fastsatt i artikkel 5 og 5a gi
vedkommende myndigheter i hjemstaten melding om
dette.
2.
Medlemsstatene skal kreve at et forvaltningsselskap
som ønsker å etablere en filial på en annen medlemsstats
territorium, gir følgende opplysninger og dokumenter i
tilknytning til meldingen nevnt i nr. 1:
a) i hvilken medlemsstat forvaltningsselskapet har til
hensikt å etablere en filial,
b) en virksomhetsplan der det angis hva slags virksomhet
og tjenester i henhold til artikkel 5 nr. 2 og 3 som er
planlagt, og hvordan filialen skal være organisert,
c) adresse i vertsstaten der dokumenter kan innhentes,
d) navnet på dem som utgjør filialens ledelse.
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3.
Med mindre vedkommende myndigheter i
hjemstaten har grunn til å betvile at forvaltningsselskapets
administrative struktur eller økonomiske stilling er
hensiktsmessig, tatt i betraktning den virksomhet som
er planlagt, skal de innen tre måneder etter at de har
mottatt opplysningene nevnt i nr. 2, oversende dem til
vedkommende myndigheter i vertsstaten og underrette
det berørte forvaltningsselskap om dette. De skal
også oversende nærmere opplysninger om enhver
erstatningsordning som har som formål å verne investorer.

Når vedkommende myndigheter i hjemstaten nekter å
oversende opplysningene nevnt i nr. 2 til vedkommende
myndigheter i vertsstaten, skal de innen to måneder etter
at de har mottatt alle opplysningene, begrunne avslaget
overfor det berørte forvaltningsselskap. Et slikt avslag
eller manglende svar åpner for klageadgang i hjemstaten.

4.
Før et forvaltningsselskaps filial starter sin
virksomhet, skal vedkommende myndigheter i vertsstaten
innen to måneder etter at de har mottatt opplysningene
nevnt i nr. 2, forberede tilsynet med forvaltningsselskapet,
og eventuelt opplyse om de vilkår, herunder de regler
nevnt i artikkel 44 og 45 som gjelder i vertsstaten, og
atferdsreglene som skal overholdes ved ytelse av portef
øljeforvaltningstjenesten nevnt i artikkel 5 nr. 3 og ved
investeringsrådgivning og deponering, som av hensyn
til allmennhetens interesse skal gjelde for utøvelse av
virksomheten i vertsstaten.

5.
Så snart det er mottatt melding fra vedkommende
myndigheter i vertsstaten, eller dersom det ikke er mottatt
noen melding fra vertsstaten innen utløpet av fristen fastsatt
i nr. 4, kan filialen etableres og starte sin virksomhet. Fra
dette tidspunkt kan forvaltningsselskapet også begynne
å distribuere andeler i de aksje-/investeringsfond og
investeringsselskaper som omfattes av dette direktiv og
som det forvalter, med mindre vedkommende myndigheter
i vertsstaten ved en grunngitt beslutning som treffes før
utløpet av fristen på to måneder, og som skal meddeles
vedkommende myndigheter i hjemstaten, fastslår at de
planlagte retningslinjer for markedsføring av andeler
ikke er i samsvar med de bestemmelser som er nevnt i
artikkel 44 nr. 1 og artikkel 45.

6.
Dersom det foretas en endring i noen av de
opplysninger som er oversendt i samsvar med nr. 2
bokstav b), c) eller d), skal forvaltningsselskapet gi skriftlig
melding om endringen til vedkommende myndigheter i
hjemstaten og vertsstaten minst en måned før endringen
foretas, slik at vedkommende myndigheter i hjemstaten og
vertsstaten kan treffe beslutning om endringen i samsvar
med henholdsvis nr. 3 og nr. 4.
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7.
Dersom det foretas en endring i de opplysninger
som er oversendt i samsvar med nr. 3 første ledd, skal
vedkommende myndigheter i hjemstaten underrette
vertsstatens myndigheter om dette.
Artikkel 6b
1.
Et forvaltningsselskap som for første gang ønsker
å utøve virksomhet på en annen medlemsstats territorium
i henhold til adgangen til å yte tjenester, skal oversende
vedkommende myndigheter i hjemstaten følgende
opplysninger:
a) på hvilken medlemsstats territorium forvaltningsselskapet har til hensikt å utøve virksomhet,
b) en virksomhetsplan, der det angis hvilke former for
virksomhet og tjenester nevnt i artikkel 5 nr. 2 og 3
som er planlagt.
2.
Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal
innen en måned etter å ha mottatt opplysningene nevnt
i nr. 1 oversende dem til vedkommende myndigheter i
vertsstaten.
De skal også oversende nærmere opplysninger om enhver
relevant erstatningsordning som har som formål å verne
investorer.
3.
Forvaltningsselskapet kan deretter starte sin
virksomhet i vertsstaten, uten hensyn til bestemmelsene i
artikkel 46.
Vedkommende myndigheter i vertsstaten skal, så
snart de har mottatt meldingen nevnt i nr. 1, eventuelt
opplyse forvaltningsselskapet om de vilkår, herunder
de atferdsregler som skal overholdes ved ytelse av
porteføljeforvaltningstjenesten
nevnt
i
artikkel 5
nr. 3 og ved investeringsrådgivning og deponering,
som forvaltningsselskapet skal oppfylle av hensyn til
allmennhetens interesse i vertsstaten.
4.
Ved endring av opplysninger oversendt i samsvar
med nr. 1 bokstav b), skal forvaltningsselskapet gi
vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten
skriftlig melding om dette før endringen foretas, slik at
vedkommende myndigheter i vertsstaten eventuelt kan
opplyse selskapet om endringer eller tilføyelser som må
gjøres i de opplysninger som er oversendt i samsvar med
nr. 3.
5.
Framgangsmåten for melding fastsatt i denne artikkel
gjelder også for et forvaltningsselskap når det overlater
markedsføringen av andeler i en vertsstat til tredjemann.
Artikkel 6c
1.
Vertsstaten kan for statistikkformål kreve at alle
forvaltningsselskaper som har en filial på dens territorium,
jevnlig skal inngi rapport om sin virksomhet på vertsstatens
territorium til vedkommende myndigheter i vertsstaten.
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2.
Vertsstaten kan, for å ivareta det ansvar den er
pålagt etter dette direktiv, kreve de samme opplysninger
av forvaltningsselskapers filialer som dem den for samme
formål krever av nasjonale forvaltningsselskaper.

Vertsstaten kan kreve at forvaltningsselskaper som driver
virksomhet på dens territorium i henhold til adgangen til
å yte tjenester, gir de opplysninger som er nødvendige
for kontroll med at de overholder de standarder fastsatt i
vertsstaten som får anvendelse for dem; disse krav kan ikke
være strengere enn dem denne medlemsstaten pålegger
etablerte forvaltningsselskaper for å kunne kontrollere at
de overholder de samme standarder.

3.
Når vedkommende myndigheter i vertsstaten fastslår
at et forvaltningsselskap som har en filial eller yter
tjenester på dens territorium, ikke overholder de lover eller
forskrifter som er vedtatt der i henhold til de bestemmelser
i dette direktiv som tillegger vedkommende myndigheter
i vertsstaten myndighet, skal de kreve at det berørte
forvaltningsselskap bringer denne lovstridige situasjon til
opphør.

4.
Dersom det aktuelle forvaltningsselskap unnlater
å treffe de nødvendige tiltak, skal vedkommende
myndigheter i vertsstaten underrette vedkommende
myndigheter i hjemstaten om dette. Vedkommende
myndigheter i hjemstaten skal så raskt som mulig treffe
alle tiltak som er nødvendige for å sikre at det berørte
forvaltningsselskap bringer denne lovstridige situasjon
til opphør. Tiltakenes art skal meddeles vedkommende
myndigheter i vertsstaten.

5.
Dersom forvaltningsselskapet fortsetter å bryte de
lover eller forskrifter nevnt i nr. 2 som er gjeldende i
vertsstaten, til tross for tiltakene truffet av hjemstaten eller
fordi tiltakene viser seg å være utilstrekkelige eller mangler
i denne staten, kan vertsstaten, etter å ha underrettet
vedkommende myndigheter i hjemstaten, treffe passende
tiltak for å forhindre eller straffe nye overtredelser og
om nødvendig forhindre at forvaltningsselskapet foretar
nye transaksjoner på dens territorium. Medlemsstatene
skal sørge for at de dokumenter som er nødvendige
for tiltakene, kan meddeles på deres territorium til
forvaltningsselskapene.

6.
Bestemmelsene nevnt ovenfor skal ikke berøre
vertsstatens myndighet til å treffe passende tiltak for
å forhindre eller straffe overtredelser begått på dens
territorium som er i strid med lover eller forskrifter som
er vedtatt av hensyn til allmennhetens interesse. Dette
omfatter muligheten til å forhindre at et forvaltningsselskap
som krenker bestemmelsene, foretar nye transaksjoner på
dens territorium.

Nr. 49/235

7.
Ethvert tiltak som blir truffet etter nr. 4, 5 eller
6, og som innebærer sanksjoner eller begrensninger i
et forvaltningsselskaps virksomhet, skal være behørig
begrunnet og meddeles det berørte forvaltningsselskap.
Alle slike tiltak åpner for klageadgang i den medlemsstat
der det ble truffet.
8.
Før framgangsmåten fastsatt i nr. 3, 4 eller 5
iverksettes, kan vedkommende myndigheter i vertsstaten
i hastesaker treffe ethvert tiltak med forholdsregler som
måtte være nødvendig for å beskytte interessene til
investorer og andre som ytes tjenester. Kommisjonen
og vedkommende myndigheter i de øvrige berørte
medlemsstater skal underrettes om tiltakene så snart som
mulig.
Kommisjonen kan, etter å ha rådført seg med vedkommende
myndigheter i de berørte medlemsstater, bestemme at den
berørte medlemsstat skal endre eller oppheve tiltakene.
9.
Dersom tillatelsen tilbakekalles, skal vedkommende
myndigheter i vertsstaten underrettes, og de skal
treffe passende tiltak for å forhindre at det berørte
forvaltningsselskap foretar nye transaksjoner på dens
territorium og for å beskytte investorenes interesser. Hvert
annet år skal Kommisjonen framlegge en rapport for
kontaktutvalget nedsatt ved artikkel 53, om slike tilfeller.
10. Medlemsstatene skal meddele Kommisjonen antallet
og arten av de tilfeller der det er gitt avslag i henhold til
artikkel 6a, eller det er truffet tiltak i samsvar med nr. 5.
Hvert annet år skal Kommisjonen framlegge en rapport for
kontaktutvalget nedsatt ved artikkel 53, om slike tilfeller.
(*) EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22.»
4. Følgende innsettes før artikkel 7:
«AVSNITT IIIa
Plikter med hensyn til depotmottakeren»
5. Tittelen på avsnitt IV og artikkel 12 skal lyde:
«AVSNITT IV
Plikter med hensyn til investeringsselskaper
Avdeling A
Vilkår for å starte virksomhet
Artikkel 12
For å starte virksomhet som investeringsselskap kreves
det offisiell forhåndstillatelse som gis av vedkommende
myndigheter i hjemstaten.
Medlemsstatene skal bestemme hvilken juridisk form
investeringsselskapet skal ha.»
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6. Følgende artikler innsettes etter artikkel 13:
«Artikkel 13a
1.
Uten at andre alminnelige vilkår i den nasjonale
lovgivning berøres skal vedkommende myndigheter ikke
gi tillatelse til et investeringsselskap som ikke har utpekt et
forvaltningsselskap, med mindre investeringsselskapet har
tilstrekkelig startkapital på minst 300 000 euro.
Dersom et investeringsforetak ikke har utpekt et
forvaltningsselskap som er gitt tillatelse i samsvar med
dette direktiv, gjelder dessuten følgende:
— tillatelsen skal gis bare dersom søknaden om tillatelse
er ledsaget av en virksomhetsplan der det bl.a. angis
hvordan investeringsselskapet skal være organisert,
— medlemmene av ledelsen i investeringsselskapet
skal ha den aktelse og erfaring som er nødvendig
også i forbindelse med den type virksomhet
investeringsselskapet driver. Av denne grunn skal
vedkommende myndigheter umiddelbart meddeles
navnet på disse personene samt enhver utskiftning
av dem. Investeringsselskapets forretningsførsel skal
bestemmes av minst to personer som oppfyller disse
vilkårene. Med «medlemmer av ledelsen» menes
personer som i henhold til lov eller stiftelsesdokumenter
representerer investeringsselskapet, eller som faktisk
fastsetter retningslinjene for virksomheten i selskapet,
— dersom det dessuten finnes nære forbindelser mellom
investeringsselskapet og andre fysiske eller juridiske
personer, skal vedkommende myndigheter gi tillatelse
bare dersom disse forbindelsene ikke hindrer
myndighetenes forsvarlige tilsyn.
Vedkommende myndigheter skal også nekte å gi tillatelse
dersom de hindres i å føre forsvarlig tilsyn fordi én eller flere
fysiske eller juridiske personer som investeringsselskapet
har nære forbindelser til, er underlagt en tredjestats lover
og forskrifter, eller fordi det er vanskelig å håndheve disse
lovene og forskriftene.
Vedkommende myndigheter skal kreve at investeringsselskaper gir dem de opplysninger de trenger.
2.
Søkeren skal innen seks måneder etter at en
fullstendig søknad er innlevert, underrettes om hvorvidt
tillatelse er gitt. Avslag på søknaden skal grunngis.
3.
Når tillatelse er gitt, kan investeringsselskapet starte
sin virksomhet umiddelbart.
4.
Vedkommende myndigheter kan tilbakekalle
tillatelsen til et investeringsselskap som omfattes av dette
direktiv, bare når investeringsselskapet
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a) innen tolv måneder ikke gjør bruk av tillatelsen, gir
uttrykkelig avkall på den eller har opphørt med den
virksomhet som omfattes av dette direktiv i mer enn
seks måneder, med mindre den berørte medlemsstat
fastsetter at tillatelsen i slike tilfeller bortfaller,
b) har fått tillatelsen ved hjelp av uriktige opplysninger
eller andre uregelmessigheter,
c) ikke lenger oppfyller de vilkår som ble stilt for
tillatelsen,
d) har gjort seg skyldig i alvorlige og/eller systematiske
overtredelser av bestemmelser vedtatt etter dette
direktiv, eller
e) kommer inn under et av de tilfeller der nasjonal
lovgivning fastsetter at tillatelsen skal tilbakekalles.
Avdeling B
Vilkår for å utøve virksomhet
Artikkel 13b
Artikkel 5g og 5h får anvendelse på investeringsselskaper
som ikke har utpekt et forvaltningsselskap med tillatelse i
henhold til dette direktiv. Uttrykket «forvaltningsselskap»
skal i denne artikkel forstås som «investeringsselskap».
Et investeringsselskap kan bare forvalte aktiva i sin egen
portefølje, og kan under ingen omstendighet gis mandat til
å forvalte aktiva på vegne av tredjemann.
Artikkel 13c
Hjemstaten
skal
utarbeide
tilsynsregler
som
investeringsselskaper som ikke har utpekt et
forvaltningsselskap med tillatelse i henhold til dette
direktiv, til enhver tid skal overholde.
Samtidig som det tas hensyn også til investeringsselskapets
art skal vedkommende myndigheter i hjemstaten særlig
kreve at selskapet har en godt organisert administrasjon og
regnskapsførsel, kontroll- og sikkerhetsordninger på edbområdet, samt tilfredsstillende interne kontrollmetoder,
herunder særlig regler for de ansattes personlige
transaksjoner eller for besittelse eller forvaltning av
investeringer i finansielle instrumenter med henblikk på
investering av dets startkapital, og som bl.a. sikrer at enhver
transaksjon der fondet er involvert, kan rekonstrueres med
hensyn til opprinnelse, parter, art samt tid og sted for
gjennomføringen, og at aktiva i investeringsselskapet
investeres i samsvar med stiftelsesdokumentene samt
gjeldende lovbestemmelser.»
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7. Følgende innsettes før artikkel 14:
«AVSNITT IVa
Plikter med hensyn til depotmottakeren».
8. Artikkel 27 nr. 1 skal lyde:
«1. Forvaltningsselskapet, for hvert enkelt fond det
forvalter, og investeringsselskapet skal offentliggjøre:
— et forenklet prospekt,
— et fullstendig prospekt,
— en årsberetning for hvert regnskapsår og
— en halvårsberetning som omfatter de seks første
månedene av regnskapsåret.»
9. Artikkel 28 skal lyde:
«Artikkel 28
1.
Både det forenklede og det fullstendige prospektet
skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for at
investorene skal kunne foreta en velfundert bedømmelse
av den investering som foreslås, og særlig om den risiko
som er forbundet med dette. Sistnevnte skal inneholde en
tydelig og lettfattelig forklaring av fondets risikoprofil,
uavhengig av hvilke instrumenter det investeres i.

6.
Halvårsberetningen skal inneholde minst de
opplysninger som kreves i avsnitt I-IV i oversikt B i
vedlegg I til dette direktiv. Dersom et investeringsforetak
har utbetalt eller foreslår å utbetale foreløpig utbytte, skal
talloppgavene angi resultatet etter skatt for vedkommende
halvår og det foreløpige utbytte som er utbetalt eller
foreslås utbetalt.»
10. Artikkel 29 skal lyde:
«Artikkel 29
1.
Fondsreglene
eller
investeringsselskapets
stiftelsesdokumenter skal utgjøre en integrert del av det
fullstendige prospektet og skal vedlegges dette.
2.
Dokumentene nevnt i nr. 1 behøver imidlertid
ikke være vedlagt det fullstendige prospektet dersom
andelseieren blir informert om at hun/han på forespørsel
kan få dem tilsendt eller få opplyst hvor hun/han kan gjøre
seg kjent med dem i de medlemsstater der andelene legges
ut til tegning.»
11. Artikkel 30 skal lyde:
«Artikkel 30
De sentrale delene av det forenklede og det fullstendige
prospektet skal holdes à jour.»

2.
Det fullstendige prospektet skal inneholde minst de
opplysninger som kreves i oversikt A i vedlegg I til dette
direktiv, med mindre disse opplysningene foreligger i
fondsreglene eller stiftelsesdokumentene som i samsvar
med artikkel 29 nr. 1 skal være vedlagt det fullstendige
prospektet.

12. Artikkel 32 skal lyde:

3.
Det forenklede prospektet skal i form av et
sammendrag inneholde de viktigste opplysningene som
angis i oversikt C i vedlegg I til dette direktiv. Det skal være
strukturert og skrevet på en slik måte at det er lett å forstå
for den alminnelige investor. Medlemsstatene kan tillate
at det forenklede prospektet vedlegges det fullstendige
prospektet som en avtakbar del av det. Det forenklede
prospektet kan brukes som et markedsføringsverktøy,
utformet for bruk i alle medlemsstater uten andre endringer
enn oversettelse. Medlemsstatene kan derfor ikke kreve
ytterligere dokumenter eller opplysninger.

13. Artikkel 33 skal lyde:

4.
Både det fullstendige og forenklede prospektet
kan inngå i et skriftlig dokument eller i ethvert varig
medium som har en tilsvarende juridisk status, godkjent av
vedkommende myndigheter.
5.
Årsberetningen skal inneholde en balanse eller
en oversikt over aktiva og passiva, en spesifisert
redegjørelse for inntekter og utgifter i regnskapsåret, en
virksomhetsberetning for det avsluttede regnskapsåret samt
øvrige opplysninger som kreves i oversikt B i vedlegg I til
dette direktiv, så vel som enhver opplysning av betydning
som setter investorene i stand til å foreta en velfundert
bedømmelse av utviklingen i investeringsforetakets
virksomhet og av dets resultater.
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«Artikkel 32
Investeringsforetak skal oversende vedkommende
myndigheter sine forenklede og fullstendige prospekter og
endringer i disse, samt sine års- og halvårsberetninger.»

«Artikkel 33
1.
Det forenklede prospektet skal tilbys tegneren
kostnadsfritt før inngåelse av kontrakt.
I tillegg skal det fullstendige prospektet og de sist
offentliggjorte års- og halvårsberetningene utleveres gratis
til tegnere som ber om det.
2.
Års- og halvårsberetningene skal utleveres gratis til
andelseiere som ber om det.
3.
Års- og halvårsberetningene skal stilles til rådighet
for offentligheten på de steder som er angitt i det
fullstendige og det forenklede prospektet, eller på en annen
måte som er godkjent av vedkommende myndigheter.»
14. Artikkel 35 skal lyde:
«Artikkel 35
All annonsering som inneholder tilbud om å kjøpe
andeler i et investeringsforetak, skal angi at det foreligger
prospekter, og hvor offentligheten kan skaffe seg disse
eller hvordan offentligheten kan få tilgang til dem.»
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15. Artikkel 46 skal lyde:
«Artikkel 46
Dersom et investeringsforetak har til hensikt å markedsføre
sine andeler i en annen medlemsstat enn den der foretaket
er hjemmehørende, skal det på forhånd underrette
vedkommende myndigheter i den andre medlemsstaten
om dette. Det skal samtidig oversende de sistnevnte
myndigheter
— en bekreftelse fra vedkommende myndigheter på at det
oppfyller vilkårene i dette direktiv,

2.10.2003

vertsstatens myndigheter kan innhente de opplysninger
som er nevnt i artikkel 6c nr. 2.
2.
Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal, i den
grad det er nødvendig for å utøve deres tilsynsmyndighet,
underrettes av vedkommende myndigheter i vertsstaten om
ethvert tiltak truffet av vertsstaten etter artikkel 6c nr. 6
som innebærer sanksjoner overfor et forvaltningsselskap
eller begrensninger av et forvaltningsselskaps virksomhet.

Artikkel 52b

— sine fondsregler eller stiftelsesdokumenter,
— sitt fullstendige og forenklede prospekt,
— eventuelt den siste årsberetningen og den påfølgende
halvårsberetningen, og
— opplysninger om de nærmere retningslinjer for
omsetning av foretakets andeler i den andre
medlemsstaten.
Investeringsselskapet
eller
forvaltningsselskapet
kan begynne å markedsføre sine andeler i den andre
medlemsstaten to måneder etter denne oversendelsen, med
mindre myndighetene i vedkommende medlemsstat ved en
grunngitt beslutning som treffes før utløpet av fristen på to
måneder, fastslår at de planlagte retningslinjer for omsetning
av andeler ikke er i samsvar med de bestemmelser som er
nevnt i artikkel 44 nr. 1 og i artikkel 45.»

1.
Når et forvaltningsselskap som er gitt tillatelse i
en annen medlemsstat, utøver virksomhet i en vertsstat
gjennom en filial, skal vertsstaten sørge for at vedkommende
myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat etter å ha
underrettet vedkommende myndigheter i vertsstaten, selv
eller gjennom en person som de utpeker for dette formål,
kan foreta kontroll på stedet av opplysningene nevnt i
artikkel 52a.
2.
Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets
hjemstat kan også rette en anmodning til vedkommende
myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat om å
foreta slik kontroll. De myndigheter som mottar en slik
anmodning, skal innenfor rammen av sin myndighet
etterkomme den, enten ved selv å foreta kontrollen
eller ved å tillate at de myndigheter som har framsatt
anmodningen, foretar kontrollen, eller ved å la en revisor
eller annen sakkyndig foreta den.

16. Artikkel 47 skal lyde:
«Artikkel 47
Dersom et investeringsforetak markedsfører sine
andeler i en annen medlemsstat enn den der foretaket er
hjemmehørende, skal det etter samme framgangsmåte
som den som gjelder i hjemstaten, spre det fullstendige og
foreløpige prospektet, års- og halvårsberetningen samt de
andre opplysningene nevnt i artikkel 29 og 30.
Disse dokumentene skal stilles til rådighet på vertsstatens
offisielle språk eller ett av vertsstatens offisielle språk, eller
på et språk som er godkjent av vedkommende myndigheter
i vertsstaten.»
17. Etter artikkel 52 skal følgende nye artikler lyde:
«Artikkel 52a
1.
Dersom et forvaltningsselskap ved å yte tjenester
eller ved å opprette filialer utøver virksomhet i én eller
flere vertsstater, skal vedkommende myndigheter i alle de
berørte medlemsstater samarbeide nært.
De skal på anmodning gi hverandre alle opplysninger
om ledelse og eierstruktur i slike forvaltningsselskaper
som kan lette tilsynet med dem, samt alle opplysninger
som kan lette kontrollen med slike selskaper. Særlig
skal hjemstatens myndigheter samarbeide for å sikre at

3.
Denne artikkel skal ikke være til hinder for at
vedkommende myndigheter i vertsstaten, ved utførelsen
av sine oppgaver i henhold til dette direktiv, kan foreta
kontroll på stedet av filialer etablert på deres territorium.»

18. Vedlegget til direktiv 85/611/EØF blir vedlegg I.

19. I oversikt A i vedlegg I gjøres følgende endringer:
1) I kolonnen «Opplysninger om investeringsselskapet»
etter nr. 1.2 skal nytt nr. 1.3 lyde:
«1.3.

Dersom investeringsselskapet har ulike
investeringsavdelinger, angis avdelingene.»

2) I kolonnen «Opplysninger om investeringsselskapet» i
nr. 1.13 tilføyes følgende punktum:
«Dersom investeringsselskapet har ulike investeringsavdelinger, opplysninger om hvordan en andelseier
kan flytte fra en avdeling til en annen, og om hvilke
avgifter som gjelder i slike tilfeller.»
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3) Etter nr. 4 skal følgende nye numre lyde:
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underlegger utøvelsen av slik virksomhet vilkår tilsvarende
dem fastsatt i artikkel 5a og 5b.

«5. Andre investeringsopplysninger
5.1. Eventuelle
resultater
som
aksje-/
investeringsfondet eller investeringsselskapet
tidligere har oppnådd — slike opplysninger
kan enten inngå i eller vedlegges prospektet.
5.2. Beskrivelse av den typiske investor som aksje/investeringsfondet eller investeringsselskapet
er utformet for.
6. Økonomiske opplysninger
6.1. Eventuelle utgifter eller provisjoner utover
utgiftene nevnt i nr. 1.17, der det skilles mellom
dem som skal betales av andelseieren, og dem
som skal betales fra aksje-/investeringsfondets
eller investeringsselskapets aktiva.
20. Teksten i vedlegg I til dette direktiv tilføyes vedlegg I til
direktiv 85/611/EØF.
21. Vedlegg II til dette direktiv tilføyes som vedlegg II til
direktiv 85/611/EØF.

3. Forvaltningsselskaper som har fått tillatelse før
13. februar 2004, og som ikke er blant dem som er nevnt
i nr. 2, kan fortsatt utøve sin virksomhet under forutsetning
av at de innen 13. februar 2007, og i henhold til hjemstatens
bestemmelser, får tillatelse til å fortsette nevnte virksomhet i
samsvar med bestemmelsene som vedtas for gjennomføring av
dette direktiv.
Slike forvaltningsselskaper omfattes av dette direktivs
bestemmelser om etableringsadgang og adgang til å yte
tjenester bare når de har fått en slik tillatelse.
Artikkel 3
Medlemsstatene skal innen 13. august 2003 vedta de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
De skal anvende disse bestemmelsene innen 13. februar 2004.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

Overgangs- og sluttbestemmelser
Artikkel 4
Artikkel 2
1. Investeringsforetak i henhold til artikkel 1 nr. 2 i direktiv
93/22/EØF, som bare har tillatelse til å yte tjenestene nevnt i
del A nr. 3 og del C nr. 1 og 6 i vedlegget til nevnte direktiv,
kan i henhold til dette direktiv få tillatelse til å forvalte aksje/investeringsfond og investeringsselskaper, og til å drive
virksomhet som «forvaltningsselskaper». I slike tilfeller skal
slike investeringsforetak gi avkall på tillatelsen de har fått i
henhold til direktivet om investeringstjenester.
2. Forvaltningsselskaper som før 13. februar 2004 har fått
tillatelse i sin hjemstat i henhold til direktiv 85/611/EØF til å
forvalte investeringsforetak i form av aksje-/investeringsfond
og investeringsselskaper, skal anses for å ha tillatelse i henhold
til dette direktiv dersom lovgivningen i denne medlemsstaten

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 21. januar 2002.
For Europaparlamentet

For Rådet

P. COX

M. ARIAS CAÑETE

President

Formann
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VEDLEGG I

«OVERSIKT C
Innholdet i det forenklede prospektet
Kort presentasjon av investeringsforetaket
— dato for opprettelsen av aksje-/investeringsfondet eller investeringsselskapet, og angivelse av i hvilken medlemsstat
aksje-/investeringsfondet eller investeringsselskapet er registrert/stiftet,
— dersom investeringsforetaket har ulike investeringsavdelinger, skal dette angis,
— investeringsselskap (hvis relevant),
— forventet varighet (hvis relevant),
— depotmottaker,
— revisorer,
— finanskonsern (f.eks. en bank) som markedsfører investeringsforetaket.
Investeringsopplysninger
— kort beskrivelse av investeringsforetakets mål,
— aksje-/investeringsfondets eller investeringsselskapets investeringsstrategi og en kort vurdering av fondets
risikoprofil (herunder eventuelt opplysninger i samsvar med artikkel 24a og for hver investeringsavdeling),
— eventuelle resultater som aksje-/investeringsfondet eller investeringsselskapet tidligere har oppnådd, og en advarsel
om at dette ikke er et signal om framtidige resultater — slike opplysninger kan enten inngå i eller vedlegges
prospektet,
— beskrivelse av den typiske investor som aksje-/investeringsfondet eller investeringsselskapet er utformet for.
Økonomiske opplysninger
— skattesystem,
— tegnings- og innløsningsprovisjon,
— andre eventuelle utgifter og provisjoner, der det skilles mellom dem som skal betales av andelseieren, og dem som
skal betales av aksje-/investeringsfondets eller investeringsselskapets aktiva.
Kommersielle opplysninger
— hvordan andelene kjøpes,
— hvordan andelene selges,
— dersom investeringsselskaper har ulike investeringsavdelinger, opplysninger om hvordan en andelseier kan flytte
fra en avdeling til en annen, og om hvilke avgifter som gjelder i slike tilfeller,
— når og hvordan eventuelt utbytte fra andeler eller aksjer i investeringsselskapet fordeles,
— hvor ofte og hvor/hvordan prisene offentliggjøres eller gjøres tilgjengelige.
Ytterligere opplysninger
— erklæring om at det fullstendige prospektet samt års- og halvårsberetningene utleveres kostnadsfritt før og etter
inngåelse av kontrakt,
— vedkommende myndighet,
— angivelse av et kontaktsted (person/avdeling, tidspunkter osv.) hvor ytterligere informasjon kan innhentes ved
behov,
— dato for offentliggjøring av prospektet.»
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VEDLEGG II

«VEDLEGG II

Funksjoner som inngår i kollektiv porteføljeforvaltning:
— Investeringsforvaltning.
— Administrative oppgaver:
a) juridiske tjenester og regnskapstjenester i forbindelse med fondsforvaltning,
b) forespørsler fra kunder,
c) verdi- og prisfastsettelse (herunder selvangivelser),
d) kontroll med at gjeldende bestemmelser overholdes,
e) ajourføring av et register over andelseiere,
f)

fordeling av inntekter,

g) emisjon og innløsning av andeler,
h) kontraktsetablering (herunder utsendelse av sertifikater),
i)

registrering.

— Markedsføring.»
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/108/EF

2.10.2003

2003/EØS/49/24

av 21. januar 2002
om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF om samordning av lover og forskrifter om visse foretak for kollektiv investering i
verdipapirer (investeringsforetak), med hensyn til investeringsforetaks investeringer(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

f.eks. statskasseveksler, gjeldsinstrumenter utstedt av
lokale myndigheter, innskuddsbevis, rentebærende
markedspapirer, veksler med mellomlang løpetid og
bankaksepter.

DEN

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

5)

Det er hensiktsmessig å sikre at begrepet «regulert
marked» i dette direktiv tilsvarer det som er benyttet
i rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om
investeringstjenester i forbindelse med verdipapirer(5).

6)

Investeringsforetak bør tillates å investere sine aktiva
i andeler i investeringsforetak og/eller andre foretak
for kollektiv investering av den åpne type som også
investerer i likvide finansielle aktiva nevnt i dette direktiv,
og som drives etter prinsippet om risikospredning. Det
er nødvendig at investeringsforetak og andre foretak
for kollektiv investering som et investeringsforetak
investerer i, er underlagt effektivt tilsyn.

7)

Investeringsforetaks muligheter til å investere i
investeringsforetak og andre foretak for kollektiv
investering bør lettes. Det er derfor av grunnleggende
betydning å sikre at slik investeringsvirksomhet
ikke reduserer investorenes vern. På grunn av
investeringsforetakenes økte muligheter til å investere
i andeler i andre investeringsforetak og/eller foretak
for kollektiv investering, er det nødvendig å fastsette
visse regler om mengdebegrensninger for investeringer,
framlegging av opplysninger og forhindring av
kaskadefenomenet.

8)

For å ta hensyn til markedsutviklingen og på bakgrunn
av gjennomføringen av den økonomiske og monetære
union, bør investeringsforetak tillates å investere i
bankinnskudd. For å sikre at investeringer i innskudd
er tilstrekkelig likvide, skal disse innskuddene kunne
tilbakebetales på anmodning eller trekkes tilbake. Dersom
innskuddene foretas i en kredittinstitusjon som har sitt
forretningskontor i en tredjestat, bør kredittinstitusjonen
være underlagt tilsynsregler tilsvarende dem fastsatt i
Fellesskapets regelverk.

9)

I tillegg til tilfellet der et investeringsforetak investerer
i bankinnskudd i samsvar med fondsreglene eller
stiftelsesdokumentene, kan det bli nødvendig å tillate
alle investeringsforetak å besitte ytterligere likvide
midler, som bankinnskudd på anfordring. Besittelse av
slike ytterligere likvide midler kan være berettiget i f.eks.
følgende tilfeller: for å dekke løpende eller ekstraordinære
betalinger; ved salg, fram til det kan reinvesteres i
omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter

(5)

EFT L 141 av 11. 6.1993, s. 27. Direktivet sist endret ved direktiv
2000/64/EF.

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Virkeområdet for rådsdirektiv 85/611/EØF(4) var
opprinnelig begrenset til foretak for kollektiv investering
av den åpne type, som tilbyr sine andeler for salg til
allmennheten i Fellesskapet, og hvis eneste formål er
investeringer i verdipapirer (investeringsforetak). I
innledningen til direktiv 85/611/EØF ble det fastslått
at foretak for kollektiv investering som ligger utenfor
direktivets virkeområde, ville bli gjenstand for senere
samordning.

2)

Med hensyn til markedsutviklingen er det ønskelig at
investeringsforetakenes investeringsmuligheter utvides
slik at de kan foreta investeringer i andre finansielle
instrumenter enn verdipapirer, med tilstrekkelig likviditet.
De finansielle instrumentene som kan inngå som aktiva i
et investeringsforetaks investeringsportefølje, angis i dette
direktiv. Utvelgingen av investeringer til en portefølje
etter mønster av en indeks er en forvaltningsteknikk.

3)

Den definisjon av verdipapirer som er angitt i dette
direktiv, gjelder bare for dette direktiv, og berører ikke
på noen måte de ulike definisjonene som benyttes i
nasjonal lovgivning for andre formål, som beskatning.
Følgelig omfattes ikke aksjer og verdipapirer som kan
sidestilles med aksjer, utstedt av selskaper som «Building
Societies» og «Industrial and Provident Societies», der
eiendomsretten i praksis kan overføres bare ved at
de gjenkjøpes av det utstedende selskap, av denne
definisjon.

4)

Pengemarkedsinstrumenter omfatter de omsettelige
instrumenter som normalt ikke omsettes på regulerte
markeder, men som omsettes på pengemarkedet,

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 41 av 13.2.2002, s. 35,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2002 av 12. juli 2002
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 15.
(1) EFT C 280 av 9.9.1998, s. 6 og EFT C 311 E av 31.10.2000, s. 302.
2
( ) EFT C 116 av 28.4.1999, s. 44.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 17. februar 2000 (EFT C 339 av 29.11.2000,
s. 220), Rådets felles holdning av 5. juni 2001 (EFT C 297 av 23.10.2001,
s. 35), europaparlamentsbeslutning av 23. oktober 2001 og rådsbeslutning
av 4. desember 2001.
(4) EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3. Direktivet sist endret ved europaparlamentsog rådsdirektiv 2000/64/EF (EFT L 290 av 17.11.2000, s. 27).
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I de tilfeller som er omhandlet i dette direktiv, kan
et investeringsforetak ha datterforetak bare når de er
nødvendige for, på investeringsforetakets vegne, å utøve
visse former for virksomhet, som også er fastsatt i dette
direktiv. Det er nødvendig å sikre et effektivt tilsyn
med investeringsforetak. Et investeringsforetak bør
derfor tillates å etablere et datterforetak i en tredjestat
bare i de tilfeller og på de vilkår som er angitt i dette
direktiv. Den allmenne forpliktelsen til å handle bare
i andelseiernes interesse, og særlig målet om økt
kostnadseffektivitet, kan under ingen omstendigheter
berettige at et investeringsforetak treffer tiltak som kan
hindre vedkommende myndigheter i å utøve et effektivt
tilsyn.

og/eller i andre finansielle aktiva som omfattes av
dette direktiv; i et tidsrom som er strengt nødvendig i
de tilfeller da investeringer i omsettelige verdipapirer,
pengemarkedsinstrumenter og andre finansielle aktiva
må suspenderes på grunn av ugunstige markedsvilkår.
10) Av tilsynsårsaker er det nødvendig at investeringsforetak
unngår en overdreven konsentrasjon av investeringer
som utsetter dem for en motpartsrisiko overfor en enkelt
enhet eller enheter som tilhører samme konsern.
11) Investeringsforetak bør uttrykkelig tillates å investere
i finansielle derivater, som ledd i deres allmenne
investeringspolitikk og/eller for sikringsformål, for å
oppnå et fastsatt finansielt mål eller den risikoprofil som
angis i prospektet. For å sikre vern av investoren er det
nødvendig å begrense den høyeste potensielle risiko som
følger av finansielle derivater, slik at den ikke overstiger
den samlede nettoverdi av investeringsforetakets
portefølje. For å sikre konstant bevissthet om de risikoer
og forpliktelser som følger av derivattransaksjoner,
og kontrollere at de fastsatte investeringsgrenser
overholdes, må disse risikoene og forpliktelsene
kontinuerlig måles og overvåkes. Endelig, for å sikre
vern av investorer gjennom framlegging av opplysninger,
bør investeringsforetakene gi en beskrivelse av hvilke
strategier, metoder og investeringsgrenser som gjelder
for deres derivattransaksjoner.
12) Når det gjelder ikke-børsomsatte derivater (OTCderivater), bør det fastsettes ytterligere krav om valg
av motparter og instrumenter, likviditet og løpende
vurdering av posisjonen. Formålet med slike ytterligere
krav er å sikre et tilstrekkelig vernenivå for investorer,
lignende det de får når de erverver derivater som omsettes
på regulerte markeder.
13) Derivattransaksjoner kan aldri benyttes til å omgå
prinsippene og bestemmelsene fastsatt i dette direktiv. Når
det gjelder OTC-derivater, bør ytterligere bestemmelser
for risikospredning gjelde ved risikoer overfor en enkelt
motpart eller en gruppe av motparter.
14) Noen porteføljeforvaltningsmetoder for foretak for
kollektiv investering som hovedsakelig investerer i
aksjer og/eller obligasjoner, er basert på etterligning
av
aksjeindekser
og/eller
obligasjonsindekser.
Investeringsforetak bør tillates å etterligne velkjente og
anerkjente aksjeindekser og/eller obligasjonsindekser.
For dette formål kan det derfor være nødvendig å
innføre mer fleksible bestemmelser for risikospredning
for investeringsforetak som investerer i aksjer og/eller
obligasjoner.
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16) Det er behov for å sikre fri markedsføring over
landegrensene av andeler fra et større utvalg av foretak
for kollektiv investering, samtidig som det sørges
for et ensartet minstenivå for vern av investorer.
De ønskede mål kan derfor nås bare ved hjelp av et
bindende fellesskapsdirektiv som fastsetter avtalte
minstestandarder. Dette direktiv begrenser seg til det
påkrevde minstenivå for harmonisering, og går ikke
lenger enn det som er nødvendig for å nå de ønskede
mål, i samsvar med traktatens artikkel 5 tredje ledd.
17) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(1).
18) Kommisjonen kan vurdere å foreslå konsolidering innen
en passende frist etter at forslagene er vedtatt —
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
I direktiv 85/611/EØF gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 1 nr. 2 skal første strekpunkt lyde:
«— hvis eneste formål er å foreta kollektiv investering i
verdipapirer og/eller i andre likvide finansielle aktiva
nevnt i artikkel 19 nr. 1 av kapital som er skaffet til
veie ved henvendelse til offentligheten, og som driver
sin virksomhet etter prinsippet om risikospredning,
og».
2) I artikkel 1 skal nytt nummer 8 og 9 lyde:
«8. I dette direktiv menes med «verdipapirer»
— aksjer og andre verdipapirer som kan sidestilles med
aksjer («aksjer»),

15) Foretak for kollektiv investering som omfattes av
dette direktiv, bør ikke benyttes til andre formål enn
kollektiv investering av midler fra allmennheten, i
samsvar med bestemmelsene fastsatt i dette direktiv.

— obligasjoner og andre former for gjeldsinstrumenter
(«obligasjoner»),
(1)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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— alle andre verdipapirer som gir rett til å erverve slike
verdipapirer ved tegning eller ombytting,
med unntak av de metoder og hjelpemidler som er angitt i
artikkel 21.
9.
I dette direktiv menes med «pengemarkedsinstrumen
ter» instrumenter som normalt omsettes på pengemarkedet,
er likvide og har en verdi som kan fastsettes med
nøyaktighet til enhver tid.»
3) Artikkel 19 nr. 1 bokstav a) skal lyde:
«a) verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som er
opptatt eller omsettes på et regulert marked som definert
i artikkel 1 nr. 13 i direktivet om investeringstjenester,
og/eller».
4) I artikkel 19 nr. 1 bokstav b) og c) innsettes ordene «og
pengemarkedsinstrumenter» etter ordet «verdipapirer».
5) I artikkel 19 nr. 1
— innsettes ordene «og/eller» til slutt i bokstav d),
— skal ny bokstav e), f), g) og h) lyde:
«e) andeler i investeringsforetak som er gitt tillatelse i
samsvar med dette direktiv, og/eller andre foretak
for kollektiv investering i henhold til artikkel 1
nr. 2 første og annet strekpunkt, uavhengig av om
de befinner seg i en medlemsstat, forutsatt at:
— slike andre foretak for kollektiv investering
er gitt tillatelse i samsvar med lovgivning
som fastsetter at de er underlagt tilsyn som
investeringsforetakenes
vedkommende
myndigheter anser for å tilsvare det tilsyn som
er fastsatt i Fellesskapets regelverk, og at det
er sørget for tilstrekkelig samarbeid mellom
myndighetene,
— nivået for vern av andelseiere i slike andre
foretak for kollektiv investering tilsvarer det
som gis andelseiere i et investeringsforetak,
og særlig at bestemmelsene om separasjon av
aktiva, innlån, utlån og salg av verdipapirer
og pengemarkedsinstrumenter uten dekning
tilsvarer kravene i dette direktiv,
— virksomheten i slike andre foretak for
kollektiv investering rapporteres i halvårsog årsberetninger, slik at det kan foretas en
vurdering av aktiva og passiva, inntekter og
transaksjoner i løpet av rapporteringsperioden,
— de investeringsforetak eller andre foretak
for kollektiv investering som det planlegges
å kjøpe andeler i, i samsvar med egne
fondsregler eller stiftelsesdokumenter ikke kan
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investere samlet mer enn 10 % av sine aktiva i
andeler i andre investeringsforetak eller andre
foretak for kollektiv investering, og/eller
f) innskudd i kredittinstitusjoner som kan
tilbakebetales på anfordring, eller som kan tas ut og
som har en løpetid på høyst tolv måneder, forutsatt
at kredittinstitusjonens forretningskontor ligger i
en medlemsstat, eller dersom kredittinstitusjonens
forretningskontor ligger i en tredjestat, er underlagt
tilsynsregler som anses av investeringsforetakets
vedkommende myndigheter å være tilsvarende
dem fastsatt i Fellesskapets regelverk, og/eller
g) finansielle derivater, herunder tilsvarende
instrumenter med kontant oppgjør, som omsettes
på et regulert marked som nevnt i bokstav a), b)
og c); og/eller finansielle derivater som omsettes
direkte («OTC-derivater»), forutsatt at:
— de underliggende aktiva består av instrumenter
som omfattes av dette nummer, av finansielle
indekser, rentesatser, valutakurser eller
valutaer som investeringsforetaket kan
investere i, i samsvar med sine investeringsmål
som angitt i investeringsforetakets fondsregler
eller stiftelsesdokumenter,
— motpartene i OTC-derivattransaksjoner er
institusjoner som er underlagt tilsyn og som
tilhører de kategorier som er gitt tillatelse
av investeringsforetakets vedkommende
myndigheter, og
— OTC-derivatene er gjenstand for en pålitelig
og verifiserbar vurdering på daglig basis, samt
at de til enhver tid på investeringsforetakets
initiativ kan selges, realiseres eller stenges ved
en utligningstransaksjon til en rimelig verdi,
og/eller
h) andre pengemarkedsinstrumenter enn dem
som omsettes på et regulert marked og som er
nevnt i artikkel 1 nr. 9, dersom emisjonen eller
utstederen av slike instrumenter selv omfattes av
bestemmelser med henblikk på vern av investorer
og oppsparte midler, og forutsatt at de er:
— utstedt eller garantert av en sentral, regional
eller lokal myndighet, en sentralbank i en
medlemsstat, Den europeiske sentralbank,
Den europeiske union eller Den europeiske
investeringsbank, en tredjestat eller, dersom
det dreier seg om en forbundsstat, av en av
statene som utgjør forbundsstaten, eller av en
internasjonal statlig organisasjon der én eller
flere medlemsstater deltar, eller
— utstedt av et foretak hvis verdipapirer omsettes
på regulerte markeder nevnt i bokstav a), b)
eller c), eller
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— utstedt eller garantert av en virksomhet som er
underlagt tilsyn etter de kriterier som er fastsatt
i fellesskapsretten, eller av en virksomhet som
er underlagt og overholder tilsynsregler som
vedkommende myndigheter anser å være minst
like strenge som dem fastsatt i Fellesskapets
regelverk, eller
— utstedt av andre organer som hører til en
kategori som er gitt tillatelse fra vedkommende
myndigheter for investeringsselskapet, forutsatt
at investeringer i slike instrumenter omfattes
av bestemmelser om vern av investorer som
tilsvarer det som er fastsatt i første, annet og
tredje strekpunkt, og forutsatt at utstederen
er et selskap med ansvarlig kapital på
minst 10 millioner euro som framlegger og
offentliggjør sitt årsregnskap i samsvar med
direktiv 78/660/EØF(*), er en enhet som i en
gruppe av selskaper som omfatter ett eller
flere børsnoterte selskaper, er ansvarlig for
finansieringen av gruppen, eller er en enhet
som er ansvarlig for finansieringen av verdi
papiriseringsinstrumenter som omfattes av en
banks likviditetslinje.
(*) Fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli
1978 med hjemmel i traktatens artikkel 54
paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for visse
selskapsformer (EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11).
Direktivet sist endret ved direktiv 1999/60/EF
(EFT L 162 av 26.6.1999, s. 65).»
6) I artikkel 19 nr. 2 bokstav a) tilføyes ordene «og pengemar
kedsinstrumenter» etter ordet «verdipapirer».
7) Artikkel 19 nr. 2 bokstav b) og nr. 3 oppheves.
8) Artikkel 20 oppheves.
9) Artikkel 21 skal lyde:
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gjelder verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter,
forutsatt at metodene og hjelpemidlene benyttes med
henblikk på en effektiv porteføljeforvaltning. Når disse
transaksjonene angår bruken av derivater, skal vilkårene
og begrensningene være i samsvar med bestemmelsene
fastsatt i dette direktiv.
Transaksjonene skal under ingen omstendigheter føre til
at investeringsforetaket avviker fra de investeringsmål
som er fastsatt i investeringsforetakets fondsregler,
stiftelsesdokumenter eller prospekter.
3.
Et investeringsforetak skal sikre at den samlede
risiko som er knyttet til derivater ikke overstiger den
samlede nettoverdi av foretakets portefølje.
Ved beregningen av risikoene skal det tas hensyn
til den aktuelle verdien av de underliggende aktiva,
motpartsrisikoen, framtidige markedsbevegelser og den
tid som er tilgjengelig for å innløse posisjonene. Dette får
anvendelse også for de neste to ledd.
Et investeringsforetak kan, som ledd i sin
investeringspolitikk og innenfor grensen fastsatt i
artikkel 22 nr. 5, investere i finansielle derivater, forutsatt
at risikoen for de underliggende aktiva til sammen ikke
overstiger investeringsgrensene fastsatt i artikkel 22. Når
et investeringsforetak investerer i indeksbaserte finansielle
derivater, kan medlemsstatene tillate at disse investeringene
til sammen ikke trenger å være innenfor grensene fastsatt i
artikkel 22.
Dersom et verdipapir eller pengemarkedsinstrument
omfatter et derivat, skal det tas hensyn til dette ved
overholdelsen av kravene i denne artikkel.
4.
Medlemsstatene skal innen 13. februar 2004
oversende Kommisjonen fullstendige opplysninger om
metodene som benyttes til å beregne risikoene nevnt i nr. 3,
herunder motpartsrisikoen ved OTC-derivattransaksjoner,
og eventuelle endringer av deres regler for metodene.
Kommisjonen skal oversende disse opplysningene til de
øvrige medlemsstatene. Slike opplysninger vil drøftes i
kontaktkomiteen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 53
nr. 4.»

«Artikkel 21
1.
Forvaltnings- eller investeringsselskapet skal
anvende en risikostyringsmetode som gjør at det til
enhver tid kan overvåke og måle risikoen knyttet til
posisjonene og deres bidrag til porteføljens samlede
risikoprofil; det skal anvende en metode som muliggjør
en nøyaktig og uavhengig vurdering av OTC-derivatenes
verdi. Det skal underrette vedkommende myndigheter
regelmessig, i samsvar med de retningslinjer som disse
fastsetter, om de typer derivater, underliggende risikoer,
mengdebegrensninger og metoder som velges for å
vurdere risikoene ved transaksjoner med derivater for hvert
investeringsforetak det forvalter.
2.
Medlemsstatene kan, på de vilkår og med de
begrensninger som de selv fastsetter, gi investeringsforetak
tillatelse til å benytte metoder og hjelpemidler som

10) Artikkel 22 skal lyde:
«Artikkel 22
1.
Et investeringsforetak kan ikke investere
mer enn 5 % av sine aktiva i verdipapirer eller
pengemarkedsinstrumenter fra samme utsteder. Et
investeringsforetak kan ikke investere mer enn 20 % av
sine aktiva i innskudd hos den samme institusjon.
Investeringsforetakets motpartsrisiko ved en OTCderivattransaksjon kan ikke overstige:
— 10 % av dets aktiva dersom motparten er en
kredittinstitusjon som nevnt i artikkel 19 nr. 1
bokstav f), eller
— 5 % av dets aktiva i andre tilfeller.
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2.
Medlemsstatene kan forhøye den grense på 5 %
som er fastsatt i første punktum i nr. 1, til høyst 10 %.
Dersom et investeringsforetak investerer mer enn 5 % av
sine aktiva i verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter
fra samme utsteder, kan likevel den samlede verdi av
slike verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som
foretaket eier, ikke overstige 40 % av dets aktiva. Denne
begrensningen gjelder ikke for innskudd i og OTCderivattransaksjoner foretatt med finansinstitusjoner som
er underlagt tilsyn.
Uten hensyn til de individuelle grenser som er fastsatt i
nr. 1, kan ikke et investeringsforetak kombinere:
— investeringer i verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter fra,
— innskudd hos og/eller
— risikoer knyttet til OTC-derivattransaksjoner med
samme utsteder som overstiger 20 % av dets aktiva.
3.
Medlemsstatene kan forhøye grensen på 5 % som
er fastsatt i nr. 1 første punktum, til høyst 35 % dersom
verdipapirene eller pengemarkedsinstrumentene er
utstedt eller garantert av en medlemsstat, dennes lokale
administrative enheter, en tredjestat eller internasjonale
statlige organisasjoner der én eller flere medlemsstater
deltar.
4.
Medlemsstatene kan forhøye grensen på 5 % som
er fastsatt nr. 1 første punktum, til høyst 25 % for visse
obligasjoner, når de er utstedt av en kredittinstitusjon som
har sitt forretningskontor i en medlemsstat, og som ved
lov er underlagt særskilt offentlig tilsyn med sikte på å
verne obligasjonseierne. Særlig skal beløp som skriver
seg fra utstedelsen av disse obligasjonene, i henhold til
lovgivningen investeres i aktiva som i obligasjonenes fulle
løpetid gir tilstrekkelig dekning for de forpliktelser som
følger av dem, og som ved mislighold fra utsteders side
med prioritet skal brukes til tilbakebetaling av hovedstolen
og påløpte renter.
Dersom et investeringsforetak investerer mer enn 5 % av
sine aktiva i obligasjoner nevnt i første ledd som er utstedt
av samme utsteder, kan den samlede verdi av investeringene
ikke overstige 80 % av verdien av investeringsforetakets
aktiva.
Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en
fortegnelse over de kategorier obligasjoner som er nevnt
ovenfor, og over de kategorier utstedere som i henhold
til loven og bestemmelsene om tilsyn nevnt i første ledd,
er gitt tillatelse til å utstede obligasjoner som oppfyller
ovennevnte kriterier. Fortegnelsene skal ledsages av
en kortfattet redegjørelse for de tilbudte garantienes
status. Kommisjonen skal umiddelbart oversende disse
opplysningene til de andre medlemsstatene sammen med
eventuelle merknader som den anser som hensiktsmessige,
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og skal gjøre opplysningene tilgjengelige for offentligheten.
Slike meddelelser kan drøftes i kontaktkomiteen etter
framgangsmåten i artikkel 53 nr. 4.
5.
Verdipapirene og pengemarkedsinstrumentene nevnt
i nr. 3 og 4 skal ikke tas i betraktning ved beregningen av
den grense på 40 % som er fastsatt i nr. 2.
Grensene fastsatt i nr. 1, 2, 3 og 4 kan ikke kombineres, og
investeringer i verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter
fra samme utsteder eller i innskudd eller derivater fra
utstederen i samsvar med nr. 1, 2, 3 og 4, kan derfor under
ingen omstendigheter sammenlagt overstige 35 % av
investeringsforetakets aktiva.
Selskaper som inngår i samme konsern med hensyn
til konsoliderte regnskaper som definert i direktiv
83/349/EØF(*) eller i samsvar med anerkjente internasjonale
regnskapsbestemmelser, anses som ett enkelt organ ved
beregningen av grensene fastsatt i denne artikkel.
Medlemsstatene kan tillate kumulative investeringer
i verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter innenfor
samme konsern opp til en grense på 20 %.
(*) Sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983
med hjemmel i traktatens artikkel 54 nr. 3 bokstav g)
om konsoliderte regnskaper (EFT L 193 av 18.7.1983,
s. 1). Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av
1994.»
11) Ny artikkel 22a skal lyde:
«Artikkel 22a
1.
Uten at grensene fastsatt i artikkel 25 berøres, kan
medlemsstatene forhøye grensene fastsatt i artikkel 22 til
høyst 20 % for investeringer i aksjer og/eller obligasjoner
fra samme utsteder når målet med investeringsforetakets
investeringspolitikk, i samsvar med fondsreglene eller
stiftelsesdokumentene, er å etterligne sammensetningen av
en bestemt aksje- eller obligasjonsindeks som er anerkjent
av vedkommende myndigheter, på følgende grunnlag:
— indeksens sammensetning
spredning,

har

en

tilstrekkelig

— indeksen utgjør et passende referansegrunnlag for
markedet den refererer til,
— den offentliggjøres på en hensiktsmessig måte.
2.
Medlemsstatene kan forhøye grensen fastsatt i
nr. 1 til høyst 35 % når det viser seg å være berettiget
på grunn av ekstraordinære markedsforhold, særlig
på regulerte markeder der visse verdipapirer eller
pengemarkedsinstrumenter har en svært dominerende
posisjon. Investeringer opp til denne grensen er bare tillatt
for én utsteder.»
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12) I artikkel 23 nr. 1 innsettes ordene «og pengemarkedsinstr
umenter» etter ordet «verdipapirer».
13) Artikkel 24 skal lyde:
«Artikkel 24
1.
Et investeringsforetak kan erverve andeler i
investeringsforetak og/eller andre foretak for kollektiv
investering nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav e), forutsatt
at høyst 10 % av dets aktiva investeres i andeler i ett
enkelt investeringsforetak eller annet foretak for kollektiv
investering. Medlemsstatene kan forhøye grensen til høyst
20 %.
2.
Investeringer i andeler i andre foretak for kollektiv
investering enn investeringsforetak må til sammen ikke
overstige 30 % av investeringsforetakets aktiva.
Medlemsstatene kan, når et investeringsforetak har
ervervet andeler i et annet investeringsforetak og/eller et
annet foretak for kollektiv investering, tillate at aktivaene
til det respektive investeringsforetak eller andre foretak
for kollektiv investering ikke behøver å kombineres med
henblikk på grensene fastsatt i artikkel 22.
3.
Når et investeringsforetak investerer i andeler i andre
investeringsforetak og/eller andre foretak for kollektiv
investering som forvaltes, direkte eller ved delegering,
av samme forvaltningsselskap eller av et hvilket som
helst annet selskap som forvaltningsselskapet er knyttet
til gjennom et forvaltnings- eller kontrollfellesskap eller
gjennom en betydelig direkte eller indirekte eierandel,
kan dette forvaltningsselskapet eller andre selskapet
ikke kreve tegnings- eller innløsningsprovisjon for
investeringsforetakets investering i andelene i disse andre
investeringsforetakene og/eller foretakene for kollektiv
investering.
Et investeringsforetak som investerer en betydelig del av
sine aktiva i andre investeringsforetak og/eller foretak for
kollektiv investering, skal i sitt prospekt oppgi den øvre
grense for administrasjonsprovisjon som kan avkreves både
investeringsforetaket selv og de andre investeringsforetakene
og/eller foretakene for kollektiv investering som det
akter å investere i. Det skal i sin årsberetning angi
den høyeste andel av administrasjonskostnader som
avkreves både investeringsforetaket selv og de andre
investeringsforetakene og/eller foretakene for kollektiv
investering som det investerer i.»
14) Ny artikkel 24a skal lyde:
«Artikkel 24a
1.
I prospektet skal det angis hvilke kategorier av
aktiva et investeringsforetak har tillatelse til å investere i.
Det skal angis om transaksjoner med finansielle derivater
er tillatte; i så fall skal det i prospektet på en lett synlig
måte gjøres oppmerksom på hvorvidt disse transaksjonene
kan foretas med henblikk på sikring eller på å oppfylle
investeringsmål, og hvordan bruken av finansielle derivater
eventuelt kan påvirke risikoprofilen.
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2.
Dersom et investeringsforetak hovedsakelig
investerer i en annen kategori aktiva som definert i
artikkel 19 enn verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter,
eller etterligner en aksje- eller obligasjonsindeks i samsvar
med artikkel 22a, skal det i sitt prospekt og eventuelt i
alt annet reklamemateriell på en lett synlig måte gjøre
oppmerksom på sin investeringspolitikk.
3.
Dersom nettoverdien av et investeringsforetak kan
forventes å ha en høy volatilitet som følge av porteføljens
sammensetning eller porteføljeforvaltningsmetodene
som er benyttet, skal det i sitt prospekt og eventuelt i alt
reklamemateriell på en lett synlig måte gjøre oppmerksom
på dette.
4.
På anmodning av en investor må forvaltningsselskapet
også gi ytterligere opplysninger om de mengdebegrensninger
som gjelder for investeringsforetakets risikostyring, om de
metoder som er valgt for dette formål og om den seneste
utviklingen for risikoer og avkastning for de viktigste
instrumentkategoriene.»
15) I artikkel 25 nr. 2 gjøres følgende endringer:
1. tredje strekpunkt skal lyde:
«— 25 % av andelene i ett og samme investeringsforetak
og/eller annet foretak for kollektiv investering
som definert i artikkel 1 nr. 2 første og annet
strekpunkt,».
2. nytt strekpunkt skal lyde:
«— 10 % av pengemarkedsinstrumentene fra én og
samme utsteder.»
16) I artikkel 25 nr. 2 skal annet punktum lyde:
«Dersom det ved ervervelsen ikke lar seg gjøre å beregne
bruttobeløpet for obligasjonene eller pengemarkedsinstru
mentene, eller nettobeløpet for verdipapirene, behøver de
grenser som er fastsatt i annet, tredje og fjerde strekpunkt,
da ikke overholdes.
17) I artikkel 25 nr. 3 bokstav a), b) og c) innsettes ordene «og
pengemarkedsinstrumenter» etter ordet «verdipapirer».
18) Artikkel 25 nr. 3 bokstav e) skal lyde:
«e) ett eller flere investeringsselskapers aksjer i kapitalen
til datterselskaper som utelukkende på vegne av
investeringsselskapet eller investeringsselskapene
utfører bare bestemte oppgaver i forbindelse med
forvaltning, rådgivning eller markedsføring i den stat
der datterselskapet ligger, ved gjenkjøp av andeler på
anmodning av andelseierne.»
19) Artikkel 26 nr. 1 skal lyde:
«1. Grensene fastsatt i dette avsnitt behøver ikke
overholdes av investeringsforetak når de benytter
tegningsretten som er knyttet til verdipapirer eller
pengemarkedsinstrumenter som utgjør en del av deres
aktiva.
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Medlemsstatene kan, idet de påser at prinsippet
om risikospredning blir fulgt, gi nyopprettede
investeringsforetak tillatelse til å avvike fra artikkel 22,
22a, 23 og 24 i inntil seks måneder etter at de har fått
tillatelse.»
20) Artikkel 41 nr. 2 skal lyde:
«Nr. 1 skal ikke være til hinder for at slike foretak erverver
verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter eller andre
finansielle instrumenter nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav e),
g) og h) som ikke er fullt innbetalt.»
21) Artikkel 42 skal lyde:
«Artikkel 42
Verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter eller andre
finansielle instrumenter nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav e),
g) og h) kan ikke selges uten dekning av:
— et investeringsselskap eller
— et forvaltningsselskap eller en depotmottaker som
opptrer på vegne av et aksjefond.»
22) Etter artikkel 53 innsettes ny artikkel 53a:
«Artikkel 53a
1.
I tillegg til oppgavene som er pålagt kontaktkomiteen
i artikkel 53 nr. 1, kan den også tre sammen som en
forskriftskomité som definert i artikkel 5 i beslutning
1999/468/EF(*) for å bistå Kommisjonen med de tekniske
endringer som skal foretas i dette direktiv på følgende
områder:
— klargjøring av definisjonene med henblikk på å
sikre ensartet anvendelse av dette direktiv i hele
Fellesskapet,
— tilpasning av terminologien og formuleringen av
definisjonene i samsvar med senere rettsakter om
investeringsforetak og tilknyttede spørsmål.
2.
Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/
468/EF skal være tre måneder.
3.

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

(*) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.»
Artikkel 2
1. Kommisjonen skal innen 13. februar 2005 oversende
Rådet og Europaparlamentet en rapport om anvendelsen av det
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endrede direktiv 85/611/EØF og eventuelt forslag til endringer.
Rapporten skal inneholde særlig:
a) en analyse av hvordan det felles marked for
investeringsforetak kan styrkes og utvides, særlig
med hensyn til markedsføring over landegrensene av
investeringsforetak (herunder tredjemannsfond), hvordan
passet for forvaltningsselskaper fungerer, hvordan det
forenklede prospektet fungerer som opplysnings- og
markedsføringsredskap, vurderingen av omfanget av
binæringer samt mulighetene for å bedre samarbeidet
mellom tilsynsmyndighetene med hensyn til en ensartet
fortolking og anvendelse av direktivet,
b) en gjennomgåelse av direktivets virkeområde når det
gjelder ulike typer produkter (f.eks. institusjonelle fond,
eiendomsfond, «master-feeder»-fond og sikringsfond);
undersøkelsen bør særlig fokusere på markedsstørrelsen
for slike fond, eventuelle bestemmelser for slike fond i
medlemsstatene og en vurdering av behovet for ytterligere
harmonisering av disse fondene,
c) en vurdering av fondenes organisering, herunder
bestemmelser og praksis for delegering samt forholdet
mellom fondsforvalter og depotmottaker,
d) en gjennomgåelse av investeringsbestemmelsene for
investeringsforetak, f.eks. bruken av derivater og andre
instrumenter og metoder i forbindelse med verdipapirer,
bestemmelser for indeksfond, bestemmelser for pengem
arkedsinstrumenter, innskudd, bestemmelser for «fond-ifond»-investeringer samt de ulike investeringsbegrensnin
gene,
e) en analyse av konkurransesituasjonen mellom fond som
forvaltes av forvaltningsselskaper og «selvforvaltede»
investeringsselskaper.
Kommisjonen skal utarbeide rapporten med størst mulig grad
av samråd med de ulike berørte sektorer samt forbrukergrupper
og tilsynsorganer.
2.
Medlemsstatene kan innvilge de investeringsforetak som
eksisterte på datoen for dette direktivs ikrafttredelse, en frist på
høyst 60 måneder regnet fra denne dato til å etterkomme den
nye nasjonale lovgivning.

Artikkel 3
Medlemsstatene skal innen 13. august 2003 vedta de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
De skal anvende disse bestemmelsene innen 13. februar 2004.

2.10.2003
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Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
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Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 21. januar 2002.

Artikkel 4
For Europaparlamentet
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

For Rådet

P. COX

M. ARIAS CAÑETE

President

Formann
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON
av 22. februar 2002

om endring av rekommandasjon 98/195/EF om samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked
(Del 1 — Fastsettelse av samtrafikktakster), sist endra ved rekommandasjon 2000/263/EF(*)
[meld under nummeret K(2002) 561]
(2002/175/EF)
som er offentleggjorde i tilrådingane frå Kommisjonen
om beste praksis med omsyn til takstspenn(8), og at
operatørar som har samtrafikkplikt, i aukande grad nyttar
system for føring av kostnadsrekneskap, slik at det frå
1. januar 2002 ikkje lenger er naudsynt å nytte prinsippet
om «beste gjeldande praksis» og ajourføre tilrådingane
med omsyn til takstar, slik det opphavleg var fastsett i
rekommandasjon 98/195/EF.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA —
som viser til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
som viser til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/33/EF
av 30. juni 1997 om samtrafikk på telekommunikasjons
området med henblikk på å sikre universelle tjenester og
samtrafikkevne ved anvendelse av prinsippene om tilgang til
åpne telenett (ONP)(1), endra ved direktiv 98/61/EF(2), særleg
artikkel 7 nr. 5,
etter samråd med det rådgjevande utvalet som vart
skipa ved artikkel 9 nr. 1 i rådsdirektiv 90/387/EØF av
28. juni 1990 om opprettelse av et indre marked for teletjenester
ved gjennomføring av tilgang til åpne telenett (ONP)(3), endra
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 97/51/EF(4), og
som legg desse synsmåtane til grunn:
1)

2)

I nr. 9 i kommisjonsrekommandasjon 98/195/EF
av 8. januar 1998 om samtrafikk på et liberalisert
telekommunikasjonsmarked (Del 1 - Fastsettelse av
samtrafikktakster)(5), sist endra ved rekommandasjon
2000/263/EF(6), er det slått fast at rekommandasjonen
skal gjennomgåast av Kommisjonen innan 31. desember
2000. I rekommandasjonen vert det òg lagt særleg vekt
på at det bør vurderast om offentleggjeringa av takstar
etter «beste gjeldande praksis» bør halde fram.
Det går fram av den sjette og sjuande kommisjonsrapporten
om gjennomføringa av reguleringspakka på området
telekommunikasjon(7)
at
samtrafikktakstane
i
Fellesskapet gradvis er vortne reduserte til dei nivåa

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 58 av 28.2.2002, s. 56, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2002 av 12. juli 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av 31.10.2002,
s. 16.
1
( ) TEF L 199 av 26.7.1997, s. 32.
(2) TEF L 268 av 3.10.1998, s. 37.
(3) TEF L 192 av 24.7.1990, s. 1.
(4) TEF L 295 av 29.10.1997, s. 23.
(5) TEF L 73 av 12.3.1998, s. 42.
(6) TEF L 83 av 4.4.2000, s. 30.
(7) KOM(2000) 814 av 7.12.2000 og KOM(2001) 706 av 26.11.2001.

3)

Dei andre delane av rekommandasjonen skal framleis
vere rettleiande for dei nasjonale reguleringsstyresmakt
ene, og bør difor haldast ved lag —

TILRÅR FØLGJANDE:
Artikkel 1
I rekommandasjon 98/195/EF, sist endra ved rekommandasjon
2000/263/EF, vert det gjort følgjande endringar:
Nr. 4, 4a, 5 og 9 i rekommandasjonen, saman med vedlegg II,
vert oppheva.
Artikkel 2
Denne rekommandasjonen er retta til medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 22. februar 2002.
For Kommisjonen
Erkki LIIKANEN
Medlem av Kommisjonen

(8) Dei siste tilrådingane med omsyn til takstspenn etter beste gjeldande praksis
som Kommisjonen har offentleggjort for terminering av oppkalling i fastnett,
er (i trafikksterke periodar, utan meirverdiavgift):
– samtrafikk innanfor lokalt samtrafikkområde:
0,5-0,9 cent per
minutt,
– samtrafikk innanfor regionalt samtrafikkområde:
0,8-1,5 cent per
minutt,
– samtrafikk utanfor regionalt samtrafikkområde:
1,5-1,8 cent per
(> 200 km)
minutt.

