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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJORNARINNAR (EB) nr. 2690/1999 
frá 17. desember 1999 

um að leyfa ný aukefni í fóðri (*)

2002/EES/12/10

FRAMKVÆMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

m eð hliðsjón  a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins,

starfsm anna gegn áhæ ttu vegna líffræ ðilegra 
áhrifavalda á vinnustöðum , gilda að fu llu  að því er 
varðar starfsm enn sem m eðhöndla aukefni í fóðri.

m eð hliðsjón  a f  tilsk ipun ráðsins 70/524/EB E frá 23. 
nóvem ber 1970 um  aukefni í fóðri (%), eins og henni var 
síðast breytt m eð reglugerð fram kvæ m dastjórnarinnar (EB) 
nr. 2562/1999 (2), einkum  3. gr.,

5) A thugun tæ kniskjalanna, sem  aðildarríkin lögðu fram  í 
sam ræm i v ið  3. gr. tilskipunar 93/113/EB, bendir til 
þess að unn t sé að leyfa til bráðabirgða tiltek inn fjölda 
efnablandna sem tilheyra flokkum  ensím a og örvera.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) í  tilsk ipun 70/524/EBE er kveðið á um  að leyfa skuli 
ný aukefni m eð h liðsjón a f  fram förum  á sviði v ísinda 
og tækni.

2) Sam kvæm t tilsk ipun ráðsins 93/113/EB frá 14. 
desem ber 1993 um  notkun  og m arkaðssetningu 
ensím a, örvera og blandna þeirra í dýrafæ ðu (3), eins 
og henni var síðast breytt m eð tilskipun 97/40/EB (4), 
er aðildarríkjunum  heim ilt, þrátt fyrir ákvæði 
tilsk ipunar 70/524/EBE, að  leyfa til bráðabirgða 
notkun og m arkaðssetningu ensím a, örvera og blandna 
þeirra.

6) V ísindanefndin um  fóður hefur sent frá sér ják væ tt álit 
um  skaðleysi þessara efnablandna.

7) R áðstafanirnar, sem kveðið er á um  í þessari 
reglugerð, eru  í sam ræm i v ið  á lit fastanefndarinnar um  
fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

3) H eim ilt er að leyfa ný aukefni eða nýja notkun  aukefna 
til bráðabirgða e f  efnin, í því m agni sem þau eru 
leyfileg í fóðri, hafa hvorki skaðleg áh rif á heilbrigði 
m anna eða dýra eða á um hverfið  né skaða neytendur 
m eð því að breyta eig inleikum  búfjárafurða e f  unnt er 
að hafa  stjórn á tilv ist þeirra í fóðri og telja m á m eð 
réttu, m eð hliðsjón a f  fyrirliggjandi niðurstöðum , að 
þau hafi hagstæ ð áh rif á eig inleika fóðursins eða á 
búfjárfram leiðslu þegar þeim  er blandað í það.

1. gr.

Sam kvæ m t tilskipun 70/524/EB E skal leyfa efnablöndurnar, 
sem tilheyra flokknum  „ensím “ og taldar eru upp í I. viðauka 
v ið  þessa reglugerð, sem aukefni í fóðri m eð þeim  skilyrðum  
sem  m æ lt er fyrir um  í sam a viðauka.

4) Á kvæ ðin í tilsk ipun ráðsins 89/391/EBE (5) um
lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bæ ttu  öryggi og
heilsu  starfsm anna á vinnustöðum  og viðkom andi
sértilskipunum , einkum  tilskipun ráðsins 90/679/EBE 
(6), eins og henni var síðast breytt m eð tilskipun 
fram kvæ m dastjórnarinnar 97/65/EB (7) um  verndun

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 326, 18.12.1999, bls. 33, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2001 frá 19. 
júní 2001 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubanda
laganna nr. 44, 6.9.2001, bls. 1.

(') Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 310, 4.12.1999, bls. 11.
(3) Stjtíð. EB L 334, 31.12.1993, bls. 17.
(4) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 21.
(5) Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1.
(6) Stjtíð. EB L 374, 31.12.1990, bls. 1.
(7) Stjtíð. EB L 335, 6.12.1997, bls. 17.

2. gr.

Sam kvæ m t tilskipun 70/524/EB E skal leyfa efnablönduna, 
sem  tilheyrir flokknum  „örverur“ og tilgreind er í II. v iðauka 
v ið  þessa reglugerð, sem aukefni í fóðri sam kvæm t 
skilyrðunum  sem m æ lt er fyrir um  í sam a viðauka.

3. gr.

R eglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að  hún 
birtist í Stjórnartíðindum  E vrópubandalaganna.
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R eglugerð þessi er b indandi í heild sinni og gildir í öllum  aðildarríkjunum  án frekari 
lögfestingar.

G jört í B russel 17. desem ber 1999.

F yrir hönd  fram kvœ m dastjórnarinnar, 
David BYRNE 

fram kvœ m dastjóri.



I. VIÐAUKI

Nr. Aukefni Efnaformúla, lýsing Tegund eða 
flokkur dýra Hámarksaldur

Lágmarks-
innihald

Hámarks-
innihald Önnur ákvæði Gildistimi leyfis

Virknieiningar á kílógramm 
heilfóðurs

43 Endó-1,4- betaxýlanasi 
EC 3.2.1.8

Endó-1,3(4)- 
betaglúkanasi 
EC 3.2.1.6

Alfa-amýlasi 
EC 3.2.1.1

Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, 
framleiddur með Trichoderma 
longibrachiatum (IMI SD 135), endó- 
l,3(4)-beta-glúkanasa, framleiddur með 
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 
2106) og alfa-amýlasi, framleiddur með 
Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), 
með virkni að lágmarki: 
endó-l,4-beta-xýlanasi: 3 975 U/g (') 
endó-l,3(4)-beta-glúkanasi: 125 U/g (2) 
alfa-amýlasi: 1 000 U/g (3)

Mjólkur-
grisir

4 mánaða endó-1,4-
beta-
xýlanasi:
3 975 U

endó-
l,3(4)-beta- 
glúkanasi: 
125 U

alfa-
amýlasi:
1 000 U

—

1. 1 notkunarleiðbeiningum með 
aukefninu og forblöndunni skal 
tilgreina geymsluhita, geymslubol 
og bol við kögglun.

2. Ráðlagður skammtur fyrir 
kílógramm heilfóðurs: 
endó-l,4-beta-xýlanasi: 3 975 U 
endó-l,3(4)-beta-glúkanasi: 125 U 
alfa-amýlasi: 1 000 U

3. Til nota í fóðurblöndur sem 
innihalda korn og eru auðugar af 
fjölsykrum öðrum en sterkju 
(einkum arabínoxýlönum og beta- 
glúkönum), t.d. \>ær sem innihalda 
yfir 30% hveiti og 20% bygg og 
20% rùg.

30.9.2000

44 Endó-1,4-beta-glúkanasi 
EC 3.2.1.6

Endó-1,4-betaxýlanasi 
EC 3.2.1.8

Alfa-amýlasi 
EC 3.2.1.1

Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, 
framleiddur með Trichoderma 
longibrachiatum (ATCC 2106), og 
endó-1,4-beta-xýlanasa framleiddur með 
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 
2105) og alfa-amýlasi framleiddur með 
Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), 
með virkni að lágmarki: 
endó-l,3(4)-beta-glúkanasi: 250 U/g (2) 
endó-l,4-beta-xýlanasi: 400 U/g (')alfa- 
amýlasi: 1 000 U/g (3)

Mjólkur-
grisir

4 mánaða endó-
l,3(4)-beta- 
glúkanasi: 
250 U
endó-1,4- 
beta- 
xýlanasi: 
400 U

alfa-
amýlasi:
1 000 U

—

1. 1 notkunarleiðbeiningum með 
aukefninu og forblöndunni skal 
tilgreina geymsluhita, geymslubol 
og bol við kögglun.

2. Ráðlagður skammtur fyrir kíló- 
gramm heilfóðurs: 
endó-l,3(4)-beta-glúkanasi: 250 U 
endó-l,4-beta-xýlanasi: 400 U 
alfa-amýlasi: 1 000 U.

3. Til nota í fóðurblöndur sem 
innihalda korn og eru auðugar af 
ljölsykrum öðrum en sterkju 
(einkum arabínoxýlönum og beta- 
glúkönum), t.d. \>ær sem innihalda 
yfir 50% bygg.

30.9.2000
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Nr. Aukefni Efnaformúla, lýsing Tegund eða 
flokkur dýra Hámarksaldur

Lágmarks-
innihald

Hámarks-
innihald Önnur ákvæði Gildistimi leyfis

Virknieiningar á kilógramm 
heilfóðurs

45 Endó-1,3(4 )-beta- 
glúkanasi 
EC 3.2.1.6

Endó-1,4-beta-xýlanasi 
EC 3.2.1.8

Alfa-amýlasi 
EC 3.2.1.1

Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, 
framleiddur með Trichoderma 
longibrachiatum (ATCC 2106), og 
endó-1,4-beta-xýlanasa framleiddur með 
Trichoderma longibrachiatum (IMI 
SD.135) og alfa-amýlasi, framleiddur 
með Bacillus amyloliquefaciens (DSM 
9553), með virkni að lágmarki: 
endó-l,3(4)-beta-glúkanasi: 250 U/g (2) 
endó-l,4-beta-xýlanasi: 400 U/g (') 
alfa-amýlasi: 1 000 U/g (3)

Mjólkur-
grisir

4 mánaða endó-
l,3(4)-beta- 
glúkanasi: 
250 U

endó-1,4- 
beta- 
xýlanasi: 
400 U

alfa-
amýlasi:
1 000 U

—

1 1 notkunarleiðbeiningum með 
aukefninu og forblöndunni skal 
tilgreina geymsluhita, geymslubol 
og bol við kögglun.

2. Ráðlagður skammtur fyrir 
kilógramm heilfóðurs: 
endó-l,3(4)-beta-glúkanasi: 250 U 
endó-l,4-beta-xýlanasi: 400 U 
alfa-amýlasi: 1 000 U.

3. Til nota í fóðurblöndur sem 
innihalda korn og eru auðugar af 
fjölsykrum öðrum en sterkju 
(einkum arabínoxýlönum og beta- 
glúkönum), t.d. \>ær sem innihalda 
yfir 35% bygg.

30.9.2000

46 Endó-1,3(4 )-beta- 
glúkanasi 
EC 3.2.1.6

Endó-1,4-beta-xýlanasi 
EC 3.2.1.8

Fj ölgalaktúrónasi 
EC 3.2.1.15

Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, 
framleiddur með Trichoderma 
longibrachiatum (ATCC 2106), og 
endó-1,4-beta-xýlanasa framleiddur með 
Trichoderma longibrachiatum (IMI 
SD.135) og fjölgalaktúrónasa, 
framleiddur með Aspergillus aculeatus 
(CBS 589.94), með virkni að lágmarki:

endó-l,3(4)-beta-glúkanasi: 400 U/g (2) 
endó-l,4-beta-xýlanasi: 400 U/g (') 
fjölgalaktúrónasi: 50 U/g (4)

Eldissvin endó-
l,3(4)-beta- 
glúkanasi: 
400 U

endó-1,4- 
beta- 
xýlanasi: 
400 U

fjölgalakt-
úrónasi:
50 U

—

1. 1 notkunarleiðbeiningum með auk
efninu og forblöndunni skal 
tilgreina geymsluhita, geymslubol 
og bol við kögglun.

2. Ráðlagður skammtur fyrir kiló
gramm heilfóðurs: 
endó-l,3(4)-beta-glúkanasi: 400 U 
endó-l,4-beta-xýlanasi: 400 U 
ljölgalaktúrónasi: 50 U.

3. Til nota í fóðurblöndur sem 
innihalda korn og eru auðugar af 
ljölsykrum öðrum en sterkju 
(einkum arabínoxýlönum og beta- 
glúkönum), t.d. \>ær sem innihalda 
yfir 40 % bygg.

30.9.2000
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Nr. Aukefni Efnaformúla, lýsing Tegund eða 
flokkur dýra Hámarksaldur

Lágmarks-
innihald

Hámarks-
innihald

Önnur ákvæði Gildistimi leyfis
Virknieiningar á kilógramm 

heilfóðurs

47 Endó-1,3(4 )-beta- Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, Mjólkur- 4 mánaða endó- — 1. 1 notkunarleiðbeiningum með auk 30.9.2000
glúkanasi framleiddur með Trichoderma grisir l,3(4)-beta- efninu og forblöndunni skal
EC 3.2.1.6 longibrachiatum (ATCC 2106), og glúkanasi: tilgreina geymsluhita, geymslubol

endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur 150 U og bol við kögglun.
með Trichoderma longibrachiatum (IMI

Endó-1,3(4)-beta-xýlanasi SD 135), alfa-amýlasi, framleiddur með endó-1,4- — 2. Ráðlagður skammtur fyrir kiló
EC 3.2.1.8 Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), beta- gramm heilfóðurs:

fjölgalaktúrónasa, framleiddur með xýlanasi: endó-l,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U
Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) með 4 000 U endó-l,4-beta-xýlanasi: 4.000 U
virkni að lágmarki: alfa-amýlasi: 1.000

Alfa-amýlasi endó-l,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U/g (2) alfa- — fjölgalaktúrónasi: 25 U.
EC 3.2.1.1 endó-l,4-beta-xýlanasi: 4 000 U/g (') amýlasi:

alfa-amýlasi: 1 000 U/g (3) 1 000 U 3. Til nota í fóðurblöndur semfjölgalaktúrónasi: 25 U/g (4) innihalda korn og eru auðugar af
fjölsykrum öðrum en sterkjuFj ölgalaktúrónasi fjölgalakt- — (einkum arabínoxýlönum og beta-EC 3.2.1.15 úrónasi: glúkönum), t.d. \>ær sem innihalda25 U yfir 20% bygg og 35% hveiti.

(*) 1 U er magn þess ensims sem leysir 1 mikrómól afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr hafrahismi við pH 5,3 og 50 °C.
( ) 1 U er magn þess ensims sem leysir 1 m ikrómól afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á m ínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 5,0 og 30 °C.
( ) 1 U er magn þess ensims sem leysir 1 m ikrómól glúkósíðtenginga á m ínútu úr vatnsóleysanlegu, víxlbundnu sterkjufjölliðuhvarfefni við pH 6,5 og 37 °C.
( ) 1 U er magn þess ensims sem leysir 1 m ikrómól afoxandi efnis (galaktúrónsýrujafngilda) á m ínútu úr fjöl-D-galaktúrónhvarfefni við pH 5,0 og 40 °C.
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Nr. Aukefni Efnaformúla, lýsing Tegund eða flokkur 
dýra Hámarksaldur

CFu/kg (kg heilfóðurs)
Önnur ákvæði Gildistimi leyfis

Lágmarks-
innihald

Hámarks-
innihald

15 Enterococcus faecium  
NCIMB 11181

Efnablanda Enterococcus faecium  
sem inniheldur að lágmarki:

Duftform:
4 x 1011 CFU/g aukefnis

Hjúpað form:
5 x 1010 CFU/g aukefnis

Kålfar 6 mánaða 5 x 108 2 x 109 1 notkunarleiðbeiningum með auk
efninu og forblöndunni skal tilgreina 
geymsluhita, geymslubol og b°l yið 
kögglun.

30.9.2000

Mjólkurgrísir 4 mánaða 5 x 108 2 x 109 1 notkunarleiðbeiningum með auk
efninu og forblöndunni skal tilgreina 
geymsluhita, geymslubol og b°l yið 
kögglun.

30.9.2000

16 Enterococcus faecium  
DSM 7134

Blanda: Enterococcus faecium  
sem inniheldur 7 x 109 CFU/g að 
lágmarki

Kålfar 6 mánaða 1 x io 9 6 x 109 1 notkunarleiðbeiningum með auk
efninu og forblöndunni skal tilgreina 
geymsluhita, geymslubol og b°l yið 
kögglun.

30.9.2000

Lactobacillus rhamnosus 
DSM 7133

°g
Lactobacillus rhamnosus sem 
inniheldur 3 x 109 CFU/g að 
lágmarki

Mjólkurgrísir 4 mánaða 1 x io 9 5 x 109 1 notkunarleiðbeiningum með auk
efninu og forblöndunni skal tilgreina 
geymsluhita, geymslubol og b°l yið 
kögglun.

30.9.2000
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