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TILSKIPUN RÁÐSINS 93/113/EB
frá 14. desember 1993

um notkun og markaðssetningu ensíma, örvera og blandna þeirra í dýrafæðu

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 43.
gr., með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (2),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni
í fóðri (4), er mælt fyrir um meginreglur varðandi leyfi fyrir
aukefnum og notkun þeirra.

Í tilskipun ráðsins 87/153/EBE frá 16. febrúar 1987 um að setja
viðmiðunarreglur um mat á aukefnum í dýrafæðu (5) eru
leiðbeiningar um hvernig skilgreina eigi vísindalegar upplýsingar
sem eru nauðsynlegar til að bera kennsl á og lýsa þessum efnum
og rannsóknir sem eru einkum nauðsynlegar til að meta virkni
og skaðleysi efnanna fyrir menn, dýr og umhverfi.

Í kjölfar framfara á sviði vísinda og tækni er heimilt að nota tiltekin
ensím, örverur og blöndur þeirra í dýrafæðu einkum til að bæta
meltanleika slíkra næringarefna eða til að koma jafnvægi á
þarmaflóru dýra og til að draga úr útskiljun tiltekinna óæskilegra
efna út í umhverfið. Sem stendur eru ekki til neinar viðmiðanir
til að meta umsóknir um leyfi fyrir aukefni sem tilheyra þessari
nýju tegund efna.

Svo að tími vinnist til að útbúa skjöl um þessar vörur er mikilvægt,
meðan beðið er eftir að leiðbeiningunum verði breytt, að leyfa
notkun og markaðssetningu ensíma, örvera og blandna þeirra
tímabundið á vettvangi bandalagsins að því tilskildu að þau skaði
ekki heilsu manna eða dýra.

Ef heimila á þessar vörur er nauðsynlegt að gerð sé skrá yfir þær
í hverju aðildarríki og framkvæmdastjórninni sendar tilteknar
upplýsingar þar sem færð eru rök fyrir því að skrárnar skuli felldar
inn í landsskrár.

Aðildarríkjunum er ekki heimilt að takmarka markaðssetningu
búfjárafurða sem eru framleiddar úr fóðri og innihalda ensím,
örverur eða blöndur þeirra ef þær hafa verið felldar inn í landsskrá
sem er sett saman í samræmi við þessa tilskipun.

Þessi tilskipun gildir ekki um ensím, örverur eða blöndur þeirra
þegar þær eru notaðar til sýringar á heyi.

Ákvæði þessarar tilskipunar gilda með fyrirvara um tilskipun
ráðsins 90/220/EBE frá 23. apríl 1990 um þau tilvik er
erfðabreyttum lífverum er sleppt af ásettu ráði út í umhverfið
(6).

Ákvæði þessarar tilskipunar gilda með fyrirvara um tilskipun
70/524/EBE.

Því ber að breyta tilskipun 87/153/EBE eins fljótt og auðið er til
samræmis með það fyrir augum að setja nauðsynlegar reglur
um sérstaka rannsókn á aukefnum sem tilheyra þessum nýja hópi
ensíma og örvera. Þar til slíkar reglur hafa verið samdar skulu
skjölin sem eru lögð fram, með hliðsjón af mati á efnunum sem
hafa verið felld inn í landsskrárnar, unnin í samræmi við
leiðbeiningar um aukefni almennt.

Atvinnugreinum skal gefin nægur tími til að beita nýjum
ákvæðum um merkingar sem mælt er fyrir um vegna ensíma,
örvera og blandna þeirra og forblandna og fóðurs sem inniheldur
þær.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA

1. gr.
1. Þessi tilskipun gildir um notkun og markaðssetningu

ensíma, örvera og blandna þeirra í dýrafæðu.

2. Þessi tilskipun gildir með fyrirvara um tilskipun
70/524/EBE og einkum um ákvæði varðandi leyfi til að
nota ensím, örverur og blöndur þeirra sem aukefni.

2. gr.
1. Þrátt fyrir 3. gr. tilskipunar 70/524/EBE skulu aðildarríkin

leyfa notkun og markaðssetningu ensíma, örvera og
blandna þeirra tímabundið í dýrafæðu innan síns
yfirráðasvæðis, á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga, að
því tilskildu að vörurnar skaði ekki heilsu manna og dýra

(1) Stjtíð. EB nr. C 116, 27. 4. 1993, bls. 6.

(2) Stjtíð. EB nr. C 329, 6. 12. 1993.

(3) Stjtíð. EB nr. C 201, 26. 7. 1993, bls. 34.

(4) Stjtíð. EB nr. L 270, 14. 12. 1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun 93/114/EB (sjá Stjtíð. EB nr. L 334, 31. 12. 1993, bls. 24).

(5) Stjtíð. EB nr. L 64, 7. 3. 1987, bls. 19. (6) Stjtíð. EB nr. L 117, 8. 5. 1990, bls. 15.
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og að þær hafi verið felldar inn í skrána sem er samin
samkvæmt 3. gr.

2. Bannað skal alla notkun umræddra vara í dýrafæðu nema
sem íblöndunarefni í fóður.

3. gr.
Á grundvelli upplýsinga frá aðila sem er ábyrgur fyrir að setja
vörurnar í dreifingu skulu aðildarríkin senda:

a) framkvæmdastjórninni, fyrir 1. nóvember 1994:

- skrá yfir ensím og örverur og blöndur þeirra í
samræmi við fyrirmyndina í I. viðauka,

- auðkennisblað sem aðili ábyrgur fyrir að setja
vöruna í umferð útbýr fyrir hverja vöru um sig í
samræmi við fyrirmyndina í II. viðauka;

b) framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum,
fyrir 1. janúar 1996, skjölin sem ábyrgur aðili (-ar),
sem hefur sótt um að fella sína vöru inn í skrána í a-lið
fyrsta undirliðar, vísar til í umsókn sinn.

4. gr.
1. Þegar framkvæmdastjórnin hefur fengið umbeðnar

upplýsingar skal hún senda aðildarríkjunum skrá yfir ensím,
örverur eða blöndur þeirra sem hún fékk sendar í samræmi
við 3. gr.

2. Ef ensím, örverur eða blöndur framleiddar úr þeim eru á
fleiri en einni landsskrár geta hlutaðeigandi aðildarríki gert
með sér samkomulag um að eitt aðildarríki leggi fram eitt
skjal fyrir hönd allra hinna. Í þessu tilviki skal aðildarríkið
sem er tilnefnt til að leggja fram skjalið tilkynna
framkvæmdastjórninni um það.

3. Framkvæmdastjórnin skal, fyrir 31. mars 1996 og á
grundvelli skjalanna sem henni hefur borist í samræmi við
3. gr., birta í C-deild Stjórnartíðinda Evrópubandalagsins
skrá yfir ensím, örverur og blöndur þeirra sem leyfðar eru
í ýmsum aðildarríkjum.

5. gr.
Fyrir 1. janúar 1997 verður, í samræmi við málsmeðferðina sem
mælt er fyrir um í 24. gr. tilskipunar 70/524/EBE, tekin ákvörðun
um skjalið sem um getur í b-lið 3. gr. varðandi leyfi fyrir aukefni
í dýrafæðu.

6. gr.
Ef aðildarríki telja ógerlegt að uppfylla eitt af skilyrðunum sem
um getur í 3. gr. að því er varðar ensím, örverur eða blöndur
þeirra sem notaðar eru á þeirra yfirráðasvæði, skulu þau grípa til
nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja að hætt verði að nota og
markaðssetja ensím, örverur eða blöndur úr þeim á þeirra
yfirráðasvæði.

7. gr.
1. Einungis er heimilt að markaðssetja ensím, örverur og

blöndur þeirra og forblöndur og fóðurblöndur sem innihalda
þessi efni ef neðanskráðar upplýsingar, sem skulu vera
auðsýnilegar, læsilegar og óafmáanlegar og sem
framleiðandi, pökkunar-, innflutnings-, sölu- eða
dreifingaraðili með staðfestu innan bandalagsins er ábyrgur
fyrir, koma fram á pakkningunni eða ílátinu eða á áfestum
merkimiða:

A. fyrir ensím og blöndur þeirra:

a) sérheiti eins eða fleiri virkra innihaldsefna í
samræmi við ensímvirkni þeirra og auðkennis-
númer samkvæmt International Union of Bio-
chemistry;

b) virknieining (virknieiningar (1) í hverju grammi
eða í hverjum millílítra);

c) nafn eða firmaheiti og heimilisfang eða skráð
aðalskrifstofa aðilans sem ábyrgur er fyrir
upplýsingunum sem vísað er til í þessari
málsgrein;

d) nafn eða firmaheiti og heimilisfang eða skráð
aðalskrifstofa framleiðandans, þegar hann er ekki
ábyrgur fyrir upplýsingunum á merkimiðanum;

e) síðasti dagur sem ábyrgst er að varan haldist
óbreytt og geymsluþol frá framleiðsludegi;

f) tilvísunarnúmer lotu og framleiðsludagur;

g) leiðbeiningar um notkun og, þar sem við á,
öryggistilmæli;

h) nettóþyngd og annaðhvort nettórúmmál eða
nettóþyngd ef um er að ræða vökva;

i) ábendingin ,,aðeins til nota við framleiðslu á
fóðri”;

B. fyrir örverur og blöndur þeirra:

a) auðkenni eins eða fleiri stofna í samræmi við
viðurkennt auðkenni alþjóðlegs flokkunarkerfis
ásamt geymslunúmeri;

b) fjöldi gerlaklasaeininga sem myndast (CFU/g);

c) nafn eða firmaheiti og heimilisfang eða skráð
aðalskrifstofa aðilans sem ábyrgur er fyrir
upplýsingunum sem vísað er til í þessari
málsgrein;

(1) Virknieiningar táknaðar í Ámólum vörunnar sem losna á hverri mínútu
í hverju grammi ensímblöndu.
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d) nafn eða firmaheiti og heimilisfang eða skráð
aðalskrifstofa framleiðandans, þegar hann er ekki
ábyrgur fyrir upplýsingunum á merkimiðanum;

e) síðasti dagur sem ábyrgst er að varan haldist
óbreytt og geymsluþol frá framleiðsludegi;

f) tilvísunarnúmer lotu og framleiðsludagur;

g) leiðbeiningar um notkun og, þar sem við á,
öryggistilmæli;

h) nettóþyngd og annaðhvort nettórúmmál eða
nettóþyngd ef um er að ræða vökva;

i) ábendingin ,,aðeins til nota við framleiðslu á
fóðri”;

j) ef við á, upplýsingar um þýðingarmikil einkenni
sem koma fram við framleiðsluferlið;

C. fyrir forblöndur sem innihalda ensím:

a) lýsingin ,,forblanda”;

b) ábendingin ,,aðeins til nota við framleiðslu á
fóðri”;

c) leiðbeiningar um notkun og öryggistilmæli
varðandi notkun forblandnanna;

d) dýrategund eða flokkur dýra sem forblandan er
ætluð fyrir;

e) nafn eða firmaheiti og heimilisfang eða skráð
aðalskrifstofa aðilans sem ábyrgur er fyrir
upplýsingunum sem vísað er til í þessari
málsgrein;

f) nettóþyngd og annaðhvort nettórúmmál eða
nettóþyngd ef um er að ræða vökva;

g) sérheiti eins eða fleiri virkra innihaldsefna í
samræmi við ensímvirkni þeirra og auðkennis-
númer samkvæmt International Union of Bio-
chemistry;

h) virknieiningar (virknieiningar í hverju grammi
eða í hverjum millílítra);

i) síðasti dagur sem ábyrgst er að varan haldist
óbreytt og geymsluþol frá framleiðsludegi;

j) nafn eða firmaheiti og heimilisfang eða skráð
aðalskrifstofa framleiðandans, þegar hann er ekki
ábyrgur fyrir upplýsingunum á merkimiðanum”;

D. fyrir forblöndur sem innihalda örverur:

a) lýsingin ,,forblanda”;

b) ábendingin ,,aðeins til nota við framleiðslu á
fóðri”;

c) leiðbeiningar um notkun og öryggistilmæli
varðandi notkun forblandnanna;

d) dýrategund eða flokkur dýra sem forblandan er
ætluð fyrir;

e) nafn eða firmaheiti og heimilisfang eða skráð
aðalskrifstofa aðilans sem ábyrgur er fyrir
upplýsingunum sem vísað er til í þessari
málsgrein;

f) nettóþyngd og annaðhvort nettórúmmál eða
nettóþyngd ef um er að ræða vökva;

g) auðkenni eins eða fleiri stofna í samræmi við
viðurkennt auðkenni alþjóðlegs flokkunarkerfis
ásamt geymslunúmeri;

h) fjöldi gerlaklasaeininga sem myndast (CFU/g);

i) síðasti dagur sem ábyrgst er að varan haldist
óbreytt og geymsluþol frá framleiðsludegi;

j) nafn eða firmaheiti og heimilisfang eða skráð
aðalskrifstofa framleiðandans, þegar hann er ekki
ábyrgur fyrir upplýsingunum á merkimiðanum;

k) ef við á, upplýsingar um þýðingarmikil einkenni
sem koma fram við framleiðsluferlið;

E. fyrir fóðurblöndur sem innihalda ensím:

a) sérheiti eins eða fleiri virkra innihaldsefna í
samræmi við ensímvirkni og auðkennisnúmer
samkvæmt International Union of Biochemis-
try;

b) virknieiningar (virknieiningar í hverju kg eða í
hverjum lítra), að því tilskildu að hægt sé að
mæla slíkar einingar með opinberri eða
vísindalega viðurkenndri aðferð;

c) síðasti dagur sem ábyrgst er að varan haldist
óbreytt og geymsluþol frá framleiðsludegi;

F. fyrir fóðurblöndur sem innihalda örverur:

a) auðkenni eins eða fleiri stofna í samræmi við
viðurkennt auðkenni alþjóðlegs flokkunarkerfis
ásamt geymslunúmeri;
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b) fjöldi gerlaklasaeininga sem myndast (CFU/g),
að því tilskildu að fjöldi þeirra sé mælanlegur
með opinberri eða vísindalega viðurkenndri
aðferð;

c) síðasti dagur sem ábyrgst er að varan haldist
óbreytt og geymsluþol frá framleiðsludegi;

d) ef við á, upplýsingar um þýðingarmikil einkenni
sem koma fram við framleiðsluferlið.

2. Heimilt er að láta aðrar upplýsingar en þær sem eru
fyrirskipaðar í A-, B-, C- og D-lið í 1. mgr., eins og
viðskiptaheiti, koma fram á pakkningunni eða ílátinu eða
á áfestum merkimiða, að því tilskildu að þeim sé greinilega
haldið aðgreindum frá framangreindum upplýsingum.

8. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja lög og stjórnsýslufyrirmæli

sem nauðsynleg eru til að fara að þessari tilskipun eigi
síðar en:

- 1. janúar 1995, að því er varðar 7. gr., og

- 1. október 1994, að því er varðar önnur ákvæði.

Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun
þegar þær verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja
nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem samþykkt verða um málefni sem
tilskipun þessi nær til. Þau skulu tilkynna hinum
aðildarríkjunum um það.

9. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins.

10. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 14. desember 1993.

Fyrir hönd ráðsins,

A. BOURGEOIS

forseti.
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VIÐAUKI I

Fyrirmynd skrárinnar sem um getur í fyrsta undirlið a-liðar 3. gr.

(1) Fyrir örverur: auðkenni stofnsins í samræmi við viðurkennt auðkenni alþjóðlegs flokkunarkerfis ásamt geymslunúmeri
stofnsins.

Fyrir ensím: sérheiti í samræmi við ensímvirkni þeirra, auðkennisnúmer samkvæmt International Union of Biochem-
istry og ef þau eru af örverufræðilegum uppruna, auðkenni stofnsins í samræmi við viðurkennt auðkenni alþjóðlegs
flokkunarkerfis ásamt geymslunúmeri stofnsins.

Viðskiptaheiti Virk
innihaldsefni (1)

Virknieining í g
eða fjöldi

gerlaklasaeininga
í g

Aðili ábyrgur fyrir
að setja vöru

í umferð
(nafn og heimilisfang)
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VIÐAUKI II

FYRIRMYND AÐ AUÐKENNISBLAÐINU SEM UM GETUR Í
ÖÐRUM UNDIRLIÐ, A-LIÐAR Í 3. GR.

(fyllist út af þeim aðila sem er ábyrgur fyrir að setja vöruna í umferð)

1. Auðkenni vörunnar

Viðskiptaheiti.

Efnisleg og töluleg samsetning:

- virkt efni (1),
- aðrir efnisþættir,
- óhreinindi,
- óæskileg efni.

Nafn eða firmaheiti framleiðandans og heimilisfang eða skráð aðalskrifstofa hans.

Framleiðslustaður.

Nafn eða firmaheiti og heimilisfang eða skráð aðalskrifstofa þess aðila sem er ábyrgur fyrir
markaðssetningu vörunnar, ef hann er ekki framleiðandinn.

2. Tækniforskriftir fyrir virka efnið

2.1. Fyrir örverur:

- heiti og flokkunarlýsing í samræmi við auðkenni alþjóðlegs flokkunarkerfis (2),
- heiti og söfnunarstaður ræktunar þar sem stofninn er skráður og geymdur og skráningar-

og geymslunúmer,
- tilgreina skal hvort erfðabreyting hafi átt sér stað,
- fjöldi gerlaklasaeininga sem myndast (CFU/g).

2.2. Fyrir ensím:

- heiti í samræmi við meginensímvirkni og bandalagsnúmer(3),
- tilgreina skal líffræðilegan uppruna. Ef um er að ræða örverufræðilegan uppruna skal

krefjast upplýsinga sem um getur í tveimur fyrstu undirliðum í 2.1.,
- tilgreina skal hvort erfðabreytingar hafi verið gerðar á upprunalegu lífverunni,
- virkni sem máli skiptir að því er varðar réttar gerðir efnafræðilegra hreinna ensímhvarfefna

(táknað í virknieiningum (4) í hverju grammi).

Ath.: Ef virka efnið er blanda virkra efnisþátta, skal öllum efnisþáttum lýst sérstaklega og hlutföll
blöndunnar gefin.

(1) Ef virka efnið er blanda virkra efnisþátta sem hægt er að skilgreina skal tilgreina aðalefnisþættina.

(2) Eins og Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, The Yeasts, a Taxonomic study eftir Lodder og Kreger van Rij,
Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the Fungi eftir Hawksworth, Sutton og Ainsworth eða The Genus Asperigillus
eftir Raper og Fennel.

(3) Enzyme Nomenclature Recommendations (1984) of the Nomenclature Committee of the International Union of Bio-
chemistry, Academic Press, 1984.

(4) Virknieiningar táknaðar í Ámólum vörunnar sem losnar á hverri mínútu í hverju grammi ensímblöndu.
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3. Eiginleikar vörunnar

Meginvirkni:

- upplýsingar um virkni.
- rök fyrir hverjum efnisþætti sem er til staðar ef efnið samanstendur af blöndu virkra efnisþátta.

Önnur virkni.

4. Öryggi vörunnar

Upplýsingar sem liggja fyrir um öryggi.

5. Skilyrði fyrir notkun vörunnar

Notkun sem kveðið er á um vegna dýrafæðu (dýrategundir eða -flokkar, tegund fóðurs, tímabil
notkunar, o.s.frv.).

Fyrirhugaður skammtur í forblöndum og fóðri (viðeigandi einingar líffræðilegrar virkni eins og
CFU í hverju grammi vörunnar fyrir örverur eða virknieiningar í hverju grammi fyrir ensímblöndur).

Aðrar þekktar tegundir notkunar virka efnisins eða blöndunnar (í fóðri, lyfjum sem eru ætluð
mönnum eða dýrum, í atvinnulífinu, o.s.frv.)

Tilmæli varðandi öryggi vörunnar í tengslum við marktegundir, neytendur og umhverfið.

Ef nauðsyn krefur fyrirbyggjandi ráðstafanir og aðferðir til verndar við framleiðslu og notkun.

6. Tæknilegar upplýsingar

Stöðugleiki vörunnar:

- varðandi hvarfaefni í andrúmslofti,
- við framleiðslu á forblöndum og fóðri,
- við geymslu á forblöndum og fóðri,

Lýsing á framleiðsluferlinu og aðferðum sem notaðar eru við eftirlit með gæði vörunnar við
framleiðslu.

7. Eftirlit

Greiningaraðferð (-ir) til ákvörðunar á virka efninu (-unum) í:

- vörunni sjálfri,
- forblöndum,
- fóðri.

8. Undirskrift aðila sem ábyrgist áreiðanleika upplýsinganna sem eru tilgreindar.


