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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1812/2005

frá 4. nóvember 2005

um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 og 833/2005 að því er 
varðar  skilyrði fyrir leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri sem tilheyra flokkum ensíma og 

örvera (*)

EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

2008/EES/46/01

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. 
nóvember 1970 um aukefni í fóðri (1), einkum 3. gr., 9. gr. 
d (1. mgr.) og 9. gr. e (1. mgr.),

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (2), 
einkum 25. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er veitt leyfi fyrir 
aukefnum til nota í fóður.

2) Í 25. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 er mælt fyrir 
um bráðabirgðaráðstafanir vegna umsókna um leyfi 
fyrir aukefni í fóðri sem eru lagðar fram í samræmi við 
tilskipun 70/524/EBE fyrir gildistökudag reglugerðar 
(EB) nr. 1831/2003.

3) Umsóknir um leyfi fyrir aukefnum, sem eru skráð í 
viðaukunum við þessa reglugerð, voru lagðar fram 
fyrir gildistökudag reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4) Fyrstu athugasemdirnar um þessar umsóknir, eins og 
kveðið er á um í 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/524/
EBE, voru sendar til framkvæmdastjórnarinnar fyrir 
gildistökudag reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. Því skal 
meðhöndla þessar umsóknir áfram í samræmi við 4. gr. 
tilskipunar 70/524/EBE.

5) Notkun örverublöndu nr. 5 með Saccharomyces 
cerevisiae (CBS 493.94) var leyfð til bráða birgða 
fyrir hross í fjögur ár með reglugerð framkvæmda-
stjórn arinnar (EB) nr. 490/2004 (3). Lögð voru fram 
ný gögn til stuðnings því að auka lágmarksinnihald 
þyrpingafjölda (CFU) þessarar efnablöndu í 
dálkinum „efnaformúla, lýsing“ án þess að breyta  
 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 291, 5.11.2005, bls. 18. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2006 frá 28. apríl 
2006 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 34, 
29.6.2006, bls. 3.

(1) Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1800/2004 (Stjtíð. ESB L 317, 
16.10.2004, bls. 37).

(2) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. Reglugerðinni var breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2005 (Stjtíð. ESB L 59, 
5.3.2005, bls. 8).

(3) Stjtíð. ESB L 79, 17.3.2004, bls. 23.

hámarksinnihaldi, lágmarksinnihaldi eða ráðlögðu 
innihaldi í heilfóðri sem er tilgreint í skilyrðunum 
fyrir leyfinu. Mat hefur leitt í ljós að skilyrði fyrir 
slíku leyfi, sem sett eru í 3. gr. a í tilskipun 70/524/
EBE, eru uppfyllt. Til samræmis við það ber að leyfa 
notkun þessarar örverublöndu til 20. mars 2008 eins og 
tilgreint er í I. viðauka.

6) Notkun örverublöndu nr. E 1704 með Saccharomyces 
cerevisiae (CBS 493.94) var leyfð án tímamarka 
fyrir kálfa og eldisnautgripi með reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1288/2004 (4). 
Lögð voru fram ný gögn til stuðnings því að auka 
lágmarksinnihald þyrpingafjölda í þessari efnablöndu 
í dálkinum „efnaformúla, lýsing“ án þess að breyta 
hámarksinnihaldi, lágmarksinnihaldi eða ráðlögðu 
innihaldi í heilfóðri sem er tilgreint í skilyrðunum 
fyrir leyfinu. Mat hefur leitt í ljós að skilyrði fyrir 
slíku leyfi, sem sett eru í 3. gr. a í tilskipun 70/524/
EBE, eru uppfyllt. Til samræmis við það ber að leyfa 
án tímamarka notkun þessarar örverublöndu eins og 
tilgreint er í II. viðauka.

7) Notkun ensímblöndu nr. E 1623 úr endó-1,3(4)-
beta-glúkanasa, framleiddur með Trichoderma 
longibrachiatum (ATCC 2106), endó-1,4-
beta-xýlanasa, framleiddur með Trichoderma 
longibrachiatum (ATCC 2105) og súbtilisíni, framleitt 
með Bacillus subtilis (ATCC 2107), var leyfð án 
tímamarka fyrir eldiskjúklinga með reglugerð 
framkvæmda stjórnarinnar (EB) nr. 521/2005 (5). 
Lögð voru fram ný gögn til stuðnings breytingum á 
lágmarks ensímvirkni í þessari efnablöndu eins og lýst 
er í dálkinum „efnaformúla, lýsing“ án þess að breyta 
hámarksinnihaldi, lágmarksinnihaldi eða ráðlögðu 
innihaldi í heilfóðri sem er tilgreint í skilyrðunum 
fyrir leyfinu. Mat hefur leitt í ljós að skilyrði fyrir 
slíku leyfi, sem sett eru í 3. gr. a í tilskipun 70/524/
EBE, eru uppfyllt. Til samræmis við það ber að leyfa 
án tímamarka notkun þessarar ensímblöndu eins og 
tilgreint er í III. viðauka.

(4) Stjtíð. ESB L 243, 15.7.2004, bls. 10.
(5) Stjtíð. ESB L 84, 2.4.2005, bls. 3.



Nr. 46/2  18.7.2008 
  

EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

 

8) Notkun ensímblöndu nr. E 1627 úr endó-1,3(4)-beta-
glúkanasa, framleiddur me  Trichoderma 

longibrachiatum (ATCC 2106), og endó-1,4-beta-
x lanasa, framleiddur me  Trichoderma 

longibrachiatum (ATCC 2105), var leyf  án tímamarka 
fyrir eldissvín me  regluger  framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 833/2005 (1). Lög  voru fram n  gögn til 
stu nings breytingum á samsetningu essarar efnablöndu 
eins og l st er í dálkinum „efnaformúla, l sing“ án ess 
a  breyta hámarksinnihaldi, lágmarksinnihaldi e a 
rá lög u innihaldi í heilfó ri sem er tilgreint í 
skilyr unum fyrir leyfinu. Mat hefur leitt í ljós a  
skilyr i fyrir slíku leyfi, sem sett eru í 3. gr. a í tilskipun 
70/524/EBE, eru uppfyllt. Til samræmis vi  a  ber a  
leyfa án tímamarka notkun essarar ensímblöndu eins og 
tilgreint er í IV. vi auka. 

9) ví ber a  breyta regluger um (EB) nr. 490/2004, 
1288/2004, 521/2005 og 833/2005 til samræmis vi  a . 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

Í sta  vi aukans vi  regluger  (EB) nr. 490/2004 komi I. 
vi auki vi  essa regluger . 

2. gr. 

Ákvæ um I. vi auka vi  regluger  (EB) nr. 1288/2004 er 
breytt í samræmi vi  II. vi auka vi  essa regluger . 

3. gr. 

Í sta  I. vi auka vi  regluger  (EB) nr. 521/2005 komi III. 
vi auki vi  essa regluger . 

4. gr. 

Ákvæ um vi aukans vi  regluger  (EB) nr. 833/2005 er breytt 
í samræmi vi  IV. vi auka vi  essa regluger . 

5. gr. 

Regluger  essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins.  

 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 4. nóvember 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtí . ESB L 138, 1.6.2005, bls. 5. 
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I. VI AUKI 

 

Lágmarks-
innihald 

Hámarks-
innihald 

Nr. (e a 
EB-nr.) Aukefni Efnaformúla, l sing Tegund e a 

flokkur d ra 
Hámarks-

aldur 
yrpingafjöldi CFU/kg 

heilfó urs 

Önnur ákvæ i Leyfi rennur út 

Örverur 

5 Saccharomyces cerevisiae 
CBS 493.94 

Efnablanda Saccharomyces cerevisiae sem 
inniheldur a  lágmarki: 1  109 CFU/g 
aukefnis 

Hross — 4  109 2,5  1010 Í notkunarlei beiningum me  aukefninu og forblöndunni skal 
tilgreina geymsluhita, geymslu ol og ol vi  kögglun. 

Magn Saccharomyces cerevisiae í dagskammti skal ekki fara 
yfir 4,17  1010 CFU á hver 100 kg líkams yngdar. 

Notkun er leyf  egar tveir mánu ir eru li nir frá ví a  
vani  er undan og áfram. 

20.3.2008 
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II. VI AUKI 

 
Í sta  færslunnar fyrir E 1704 í I. vi auka vi  regluger  (EB) nr. 1288/2004 komi eftirfarandi: 
 

Lágmarks-
innihald 

Hámarks-
innihald 

Nr. (e a 
EB-nr.) Aukefni Efnaformúla, l sing Tegund e a 

flokkur d ra 
Hámarks-

aldur 
yrpingafjöldi CFU/kg 

heilfó urs 

Önnur ákvæ i Leyfi rennur út 

Örverur 

Kálfar 6 
mánu ir 

2  108 2  109 Í notkunarlei beiningum me  aukefninu og forblöndunni skal 
tilgreina geymsluhita, geymslu ol og ol vi  kögglun. 

Án tímamarka „E 1704 Saccharomyces cerevisiae 
CBS 493.94 

Efnablanda Saccharomyces cerevisiae sem 
inniheldur a  lágmarki: 
1  109 CFU/g aukefnis 

Eldis-
nautgripir 

— 1,7  108 1,7  108 Í notkunarlei beiningum me  aukefninu og forblöndunni skal 
tilgreina geymsluhita, geymslu ol og ol vi  kögglun. 

Magn Saccharomyces cerevisiae í dagskammti skal ekki fara 
yfir 7,5  108 CFU á hver 100 kg líkams yngdar. 

1  108 CFU er bætt vi  á hver 100 kg líkams yngdar umfram 
a . 

Án tímamarka“ 
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III. VI AUKI 

 

Lágmarks-
innihald 

Hámarks-
innihald 

EB-nr. Aukefni Efnaformúla, l sing Tegund e a 
flokkur d ra 

Hámarks-
aldur 

Virknieiningar/kg 
heilfó urs 

Önnur ákvæ i Leyfi rennur út 

Ensím 

endó-
1,3(4)-
beta-
glúkanasi: 
25 U 

— Án tímamarka 

endó-1,4-
beta-
x lanasi: 
625 U 

— 
 

E 1623 Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi  
EC 3.2.1.6 

Endó-1,4-beta-x lanasi  
EC 3.2.1.8 

Súbtilisín EC 3.4.21.62 

Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, 
framleiddur me  Trichoderma 

longibrachiatum (ATCC 2106), endó-1,4-
beta-x lanasa, framleiddur me  
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 
2105), og súbtilisíns, framleitt me  Bacillus 

subtilis (ATCC 2107), me  virkni a  
lágmarki: 

endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 200 U (1)/g 
endó-1,4-beta-x lanasi: 5000 U (2)/g 
súbtilisín: 1600 U (3)/g 

Eldis-
kjúklingar 

— 

súbtilisín: 
200 U 

— 

1. Í notkunarlei beiningum me  aukefninu og forblöndunni 
skal tilgreina geymsluhita, geymslu ol og ol vi  
kögglun. 

2. Rá lag ur skammtur á kílógramm heilfó urs: 
endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 25–100 U 
endó-1,4-beta-x lanasi: 625–2500 U 
súbtilisín: 200–800 U 

3. Til nota í fó urblöndur, t.d. ær sem innihalda yfir 30% 
hveiti og 10% bygg.  

(1) 1 U er magn ess ensíms sem leysir 1 míkrómól afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi vi  pH 5,0 og 30 °C. 
(2) 1 U er magn ess ensíms sem leysir 1 míkrómól afoxandi sykra (x lósajafngilda) á mínútu úr x lani úr hafrahismi vi  pH 5,3 og 50 °C. 
(3) 1 U er magn ess ensíms sem leysir 1 míkrógramm fenólsambands (t rósínjafngilda) á mínútu úr kaseínhvarfefni vi  pH 7,5 og 40 °C. 
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IV. VI AUKI 

 
Í sta  færslunnar fyrir E 1627 í vi aukanum vi  regluger  (EB) nr. 833/2005 komi eftirfarandi: 
 

endó-1,3(4)-beta-
glúkanasi: 400 U 

— „E 1627 Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi 
EC 3.2.1.6 

Endó-1,4-beta-x lanasi 
EC 3.2.1.8 

Efnablanda endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, 
framleiddur me  Trichoderma 

longibrachiatum (ATCC 2106), og endó-
1,4-beta-x lanasa, framleiddur me  
Trichoderma longibrachiatum (ATCC 
2105), me  virkni a  lágmarki: 

Duftform: 
endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 
800 U (1)/g 
endó-1,4-beta-x lanasi: 
800 U (2)/g 

Vökvaform: 
endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 
800 U/ml 
endó-1,4-beta-x lanasi: 
800 U/ml 

Eldissvín — 

endó-1,4-beta-x lanasi: 
400 U 

— 

1. Í notkunarlei beiningum me  aukefninu og 
forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, 
geymslu ol og ol vi  kögglun. 

2. Rá lag ur skammtur á kílógramm heilfó urs: 
endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 400 U 
endó-1,4-beta-x lanasi: 400 U 

3. Til nota í fó urblöndur, au ugar af fjölsykrum 
ö rum en sterkju (einkum beta-glúkönum og 
arabínox lönum), t.d. ær sem innihalda yfir 
65% bygg. 

Án tímamarka 

(1) 1 U er magn ess ensíms sem leysir 1 míkrómól afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi vi  pH 5,0 og 30 °C. 
(2) 1 U er magn ess ensíms sem leysir 1 míkrómól afoxandi sykra (x lósajafngilda) á mínútu úr x lani úr hafrahismi vi  pH 5,3 og 50 °C.“ 
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