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RÅDSDIREKTIV 93/113/EF
av 14. desember 1993

om bruk og markedsføring av enzymer, mikroorganismer og preparater av disse i fôrvarer

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 43,

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:

Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om
tilsetningsstoffer i fôrvarer(4) fastsetter prinsippene om
godkjenning og bruk av tilsetningsstoffer.

Rådsdirektiv 87/153/EØF av 16. februar 1987 om fastsettelse av
retningslinjer for vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer (5)er
en veiledning som fastsetter hvilke vitenskapelige opplysninger
som er nødvendige for å identifisere og beskrive disse produktene,
samt hvilke undersøkelser som er nødvendige for å vurdere blant
annet om produktene er effektive og uskadelige for mennesker,
dyr og miljøet.

Den vitenskapelige og tekniske utvikling gjør det mulig å bruke
visse enzymer, mikroorganismer og preparater av disse i fôrvarer
for særlig å bedre fôrvarenes fordøyelighet, stabilisere dyrenes
tarmflora eller minske utslipp av visse uønskede stoffer i miljøet.
Det foreligger i dag ingen kriterier for vurdering av søknader om
godkjenning av denne nye generasjonen produkter som
tilsetningsstoffer.

I påvente av en endring i retningslinjene og for å gjøre det mulig
å utarbeide dokumenter for disse produktene må bruk og
markedsføring av enzymer, mikroorganismer og preparater av
disse tillates midlertidig på nasjonalt plan forutsatt at de ikke
utgjør noen fare for dyrs eller menneskers helse.

Godkjenning av disse produktene krever at de registreres i
medlemsstatene og at en rekke opplysninger som begrunner at
produktene er oppført i de nasjonale listene, oversendes
Kommisjonen.

Medlemsstatene kan ikke begrense markedsføringen av fôrvarer
som er framstilt av fôr som inneholder enzymer, mikroorganismer
eller preparater av disse, dersom de er oppført i en nasjonal liste
som er utarbeidet i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv.

Bestemmelsene i dette direktiv får ikke anvendelse på enzymer,
mikroorganismer eller preparater av disse brukt som
ensileringsmidler.

Bestemmelsene i dette direktiv får anvendelse med forbehold
for rådsdirektiv 90/220/EØF av 23. april 1990 om utsetting i
miljøet av genetisk modifiserte organismer(6).

Dette direktiv får anvendelse med forbehold for direktiv
70/524/EØF.

Direktiv 87/153/EØF bør derfor snarlig tilpasses slik at de regler
som er nødvendige for å foreta den særlige undersøkelsen av
tilsetningsstoffene som tilhører de nye grupper enzymer og
mikroorganismer, blir tilgjengelige. I mellomtiden bør
dokumentene som skal oversendes i forbindelse med vurdering
av produktene som er oppført i de nasjonale lister, utarbeides i
henhold til de fastsatte retningslinjer for tilsetningsstoffer i
alminnelighet.

Industrien bør ha en rimelig frist til å gjennomføre de nye
merkingsbestemmelsene som er fastsatt for enzymer,
mikroorganismer og preparater av disse samt for premikser og
fôrvarer som inneholder enzymer, mikroorganismer og preparater
av disse -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
1. Dette direktiv får anvendelse på bruk og markedsføring av

enzymer, mikroorganismer og preparater av disse i fôrvarer.

2. Dette direktiv får anvendelse med forbehold for
bestemmelsene i direktiv 70/524/EØF, særlig bestemmel-

(6) EFT nr. L 117 av 8.5.1990, s. 15.

(1) EFT nr. C 116 av 27.4.1993, s. 6.

(2) EFT nr. C 329 av 6.12.1993.

(3) EFT nr. C 201 av 26.7.1993, s. 34.

(4) EFT nr. L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv
93/114/EF (EFT nr. L 270 av 14.12.1970, s. 24.)

(5) EFT nr. L 64 av 7.3.1987, s. 19.
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sene om godkjenning av enzymer, mikroorganismer og
preparater av disse som tilsetningsstoffer.

Artikkel 2
1. Som unntak fra artikkel 3 i direktiv 70/524/EØF skal

medlemsstatene tillate midlertidig bruk og markedsføring
på sitt territorium av enzymer, mikroorganismer og
preparater av disse i fôrvarer, forutsatt at disse produktene
i følge de foreliggende opplysninger ikke utgjør noen fare
for menneskers eller dyrs helse, og at de er oppført i listen
som er utarbeidet i henhold til artikkel 3.

2. Det er i forbindelse med fôring av dyr forbudt å bruke de
aktuelle stoffene på annen måte enn iblandet fôrvarer.

Artikkel 3
Medlemsstatene skal på bakgrunn av opplysningene fra de
ansvarlige for markedsføringen av produktene

a) innen 1. november 1994 oversende Kommisjonen

- listen over de enzymer, mikroorganismer og
preparater av disse som brukes på deres
territorium, utarbeidet i henhold til modellen som
er oppført i vedlegg I, og

- et identifikasjonsskjema utarbeidet for hvert
produkt av den ansvarlige for markedsføringen,
i henhold til modellen som er oppført i vedlegg
II,

b) innen 1. januar 1996 oversende Kommisjonen og
medlemsstatene dokumentene der den eller de
ansvarlige som har anmodet om å få sitt produkt eller
sine produkter oppført på listen fastsatt i bokstav a)
første strekpunkt, underbygger godkjenningen.

Artikkel 4
1. Kommisjonen skal etter hvert som den mottar de ønskede

opplysningene underrette medlemsstatene om listene over
enzymer, mikroorganismer eller preparater av disse som er
sendt den i samsvar med artikkel 3.

2. Dersom et enzym, en mikroorganisme eller et preparat
framstilt av disse er oppført i flere nasjonale lister, kan de
berørte medlemsstatene bli enige om at én av dem
framlegger et enkelt dokument. I dette tilfellet skal den
medlemsstaten som har i oppdrag å legge fram dokumentet,
underrette Kommisjonen om dette.

3. Kommisjonen skal innen 31. mars 1996 og på bakgrunn av
dokumentene den har fått oversendt i samsvar med artikkel
3, kunngjøre listen over de enzymer, mikroorganismer og
preparater av disse som er godkjent i de ulike
medlemsstatene, i C-serien av De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

Artikkel 5
Det skal innen 1. januar 1997 treffes beslutning om dokumentene
nevnt i artikkel 3 bokstav b) etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 24 i direktiv 70/524/EØF med hensyn til godkjenning
av tilsetningsstoffer i fôrvarer.

Artikkel 6
Dersom medlemsstatene fastslår at et av vilkårene nevnt i artikkel
3 ikke kan etterkommes i forbindelse med et enzym, en
mikroorganisme eller et preparat som brukes på deres territorium,
skal de treffe de tiltak som er nødvendige for at enzymet,
mikroorganismen eller preparatet framstilt av disse, ikke lenger
brukes eller markedsføres på deres territorium.

Artikkel 7
1. Enzymene, mikroorganismene og preparater av disse samt

de premikser og de fôrblandinger som de inngår i, kan
markedsføres bare dersom opplysningene nevnt nedenfor,
som skal være klart synlige, lette å lese og ikke kunne
fjernes, og som produsenten, emballeringsbedriften,
importøren, selgeren eller distributøren etablert innenfor
Fellesskapet er ansvarlig for, er påført emballasjen eller
beholderen eller en etikett festet til den.

A. For enzymer og preparater av disse:

a) den aktive bestanddelen eller de aktive
bestanddelers spesifikke navn i henhold til dens
eller deres enzymaktivitet og identitifikasjons-
nummer i henhold til Den internasjonale
biokjemiske union,

b) innhold av aktivitetsenheter (aktivitetsenheter(1)
per g eller aktivitetsenheter per ml),

c) navn eller firma og adresse eller forretnings-
kontor for den person som er ansvarlig for
opplysningene nevnt i dette nr.,

d) produsentens navn eller firma og adresse eller
forretningskontor dersom vedkommende ikke er
ansvarlig for opplysningene på etiketten,

e) garantiens utløp eller holdbarhet fra produksjons-
dato,

f) partiets referansenummer og produksjonsdato,

g) bruksanvisning og eventuelt en anbefaling når
det gjelder sikkerhet ved bruk,

h) nettovekt og, for flytende tilsetningsstoffer, enten
nettovolum eller nettovekt,

i) angivelsen «brukes utelukkende til framstilling
av fôrvarer».

(1) Aktivitetsenheter uttrykt i antall mmol av produktet som frigis per
minutt per g enzympreparat.
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B. For mikroorganismer og preparater av disse:

a) stammens eller stammenes identifikasjon i
henhold til godkjente internasjonale nomenklatur-
koder, og stammens eller stammenes depone-
ringsnummer,

b) antall kolonidannende enheter (KDE) per g,

c) navn eller firma og adresse eller forretningskontor
for den person som er ansvarlig for opplysningene
nevnt i dette nr.,

d) produsentens navn eller firma og adresse eller
forretningskontor dersom vedkommende ikke er
ansvarlig for opplysningene på etiketten,

e) garantiens utløp eller holdbarhet fra produksjons-
dato,

f) partiets referansenummer og produksjonsdato,

g) bruksanvisning og eventuelt en anbefaling når det
gjelder sikkerhet ved bruk,

h) nettovekt og, for flytende tilsetningsstoffer, enten
nettovolum eller nettovekt,

i) angivelsen «brukes utelukkende til framstilling
av fôrvarer»,

j) eventuell angivelse av karakteristiske kjennetegn
som skyldes framstillingsprosessen.

C. For premikser som inneholder enzymer:

a) betegnelsen «premiks»,

b) angivelsen «brukes utelukkende til framstilling
av fôrvarer»,

c) bruksanvisning og eventuelt en anbefaling når det
gjelder sikkerhet ved bruk av premiksene,

d) det dyreslag eller den dyregruppe som premiksen
er beregnet på,

e) navn eller firma og adresse eller forretningskontor
for den person som er ansvarlig for opplysningene
nevnt i dette nr.,

f) nettovekt og, for flytende tilsetningsstoffer, enten
nettovolum eller nettovekt,

g) den aktive bestanddels eller de aktive
bestanddelers spesifikke navn i henhold til dens

eller deres enzymaktivitet, og identitifikasjons-
nummer i henhold til Den internasjonale
biokjemiske union,

h) innhold av aktivitetsenheter (aktivitetsenheter
per g eller aktivitetsenheter per ml),

i) garantiens utløp eller holdbarhet fra produk-
sjonsdato,

j) produsentens navn eller firma og adresse eller
forretningskontor dersom vedkommende ikke er
ansvarlig for opplysningene på etiketten.

D. For premikser som inneholder mikroorganismer:

a) betegnelsen «premiks»,

b) angivelsen «brukes utelukkende til framstilling
av fôrvarer»,

c) bruksanvisning og eventuelt en anbefaling når
det gjelder sikkerhet ved bruk av premiksene,

d) det dyreslag eller den dyregruppe som premiksen
er beregnet på,

e) navn eller firma og adresse eller forretnings-
kontor for den person som er ansvarlig for
opplysningene nevnt i dette nr.,

f) nettovekt og, for flytende tilsetningsstoffer, enten
nettovolum eller nettovekt,

g) stammens eller stammenes identifikasjon i
henhold til godkjente internasjonale nomen-
klaturkoder, og stammens eller stammenes
deponeringsnummer,

h) antall kolonidannende enheter (KDE) per g,

i) garantiens utløp eller holdbarhet fra produk-
sjonsdato,

j) produsentens navn eller firma og adresse eller
forretningskontor dersom vedkommende ikke er
ansvarlig for opplysningene på etiketten,

k) eventuell angivelse av karakteristiske kjennetegn
som skyldes framstillingsprosessen.

E. For fôrblandinger som er tilsatt enzymer:

a) den aktive bestanddels eller de aktive
bestanddelers spesifikke navn i henhold til dens
eller deres enzymaktivitet og identitifikasjons-
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nummer i henhold til Den internasjonale
biokjemiske union,

b) innhold av aktivitetsenheter (aktivitetsenheter
per kg eller aktivitetsenheter per liter) dersom
de er målbare etter en offisiell eller vitenskapelig
anerkjent framgangsmåte,

c) garantiens utløp eller holdbarhet fra produk-
sjonsdato.

F. For fôrblandinger som er tilsatt mikroorganismer:

a) stammens eller stammenes identifikasjon i
henhold til godkjente internasjonale nomen-
klaturkoder, og stammens eller stammenes
deponeringsnummer,

b) antall kolonidannende enheter (KDE) per kg,
dersom de er målbare etter en offisiell eller
vitenskapelig anerkjent framgangsmåte,

c) garantiens utløp eller holdbarhet fra produk-
sjonsdato,

d) eventuell angivelse av karakteristiske kjennetegn
som skyldes framstillingsprosessen.

2. Andre opplysninger enn dem som er nevnt i nr. 1 bokstav
A, B, C og D, for eksempel handelsbetegnelsen, kan
påføres emballasjen eller beholderen eller en etikett festet

til den forutsatt at de er tydelig atskilt fra nevnte
opplysninger.

Artikkel 8
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som

er nødvendige for å etterkomme dette direktiv senest

- 1. januar 1995 med hensyn til artikkel 7,

- 1. oktober 1994 med hensyn til de øvrige bestem-
melsene.

De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal
henvises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler
for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.
Kommisjonen skal underrette de øvrige medlemsstatene om
dette.

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, 14. desember 1993.

For Rådet

A. BOURGEOIS

Formann
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VEDLEGG I

Modell for oppstilling av listen nevnt i artikkel 3 bokstav
a) første strekpunkt

(1)      - For mikroorganismer:

stammens identifikasjon i henhold til godkjente internasjonale nomenklaturkoder, og stammens deponeringsnummer.

          - For enzymer:

det spesifikke navn i henhold til deres enzymaktivitet og identitifikasjonsnummer i henhold til Den internasjonale
biokjemiske union, og dersom de stammer fra en bakteriekultur, stammens identifikasjon i henhold til godkjente
internasjonale nomenklaturkoder, og stammens deponeringsnummer.

Produktets
handelsbetegnelse

Aktiv bestanddel eller
aktive bestanddeler(1)

Aktivitetsenhet eller
-enheter per g eller

kolonidannende enheter
per g

Ansvarlig for
markedsføring

(navn og adresse)
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VEDLEGG II

MODELL FOR IDENTIFIKASJONSSKJEMA
nevnt i artikkel 3 bokstav a) andre strekpunkt

(fylles ut av den ansvarlige for markedsføringen av produktet)

1. Produktets identitet

Handelsbetegnelse

Kvalitativ og kvantitativ sammensetning:

- aktivt stoff(1),
- andre bestanddeler,
- urenheter,
- uønskede stoffer.

Produsentens navn eller firma og adresse eller forretningskontor.

Produksjonssted.

Navn eller firma og adresse eller forretningskontor for den person som er ansvarlig for
markedsføringen dersom vedkommende ikke er produktets produsent.

2. Spesifikasjoner vedrørende det aktive stoffet

2.1. For mikroorganismer:

- betegnelse og taksonomisk beskrivelse i henhold til de internasjonale nomen-
klaturkoder(2),

- betegnelse og stedsangivelse for kultursamlingen der stammen er registrert eller deponert
samt registreringsnummer eller deponeringsnummer,

- angivelse av om det har forekommet genmanipulering,
- antall kolonidannende enheter (KDE) per g.

2.2. For enzymer:

- betegnelse i henhold til den viktigste enzymaktivitet og fellesskapsnummer(3),
- angivelse av den biologiske opprinnelse; dersom opprinnelsen er i bakteriekultur, oppgis

opplysningene fastsatt i punkt 2.1 første og annet strekpunkt,
- angivelse av om det har forekommet genmanipulering av den opprinnelige organismen,
- relevant aktivitet etter egnede og kjemisk rene substrater (uttrykt i aktivitetsenheter(4)

per g).

NB: Dersom det aktive stoffet er en blanding av aktive bestanddeler, bør alle bestanddelene beskrives
enkeltvis med opplysninger om hvor stor andel av blandingen de utgjør.

(1) Dersom det aktive stoffet er en blanding av tydelig definerbare aktive bestanddeler angis de viktigste bestanddelene.

(2) F.eks. «Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology», «The Yeasts, a taxonomic study» av Lodder og Kreger van Rij,
«Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the Fungi» av Hawksworth, Sutton og Ainsworth eller «The Genus Asperigillus»
av Raper og Fennell.

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

(4) Aktivitetsenheter uttrykt i antall mmol av produktet som frigis per minutt per g enzympreparat.
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3. Produktets egenskaper

Hovedvirkning:

- opplysninger om effektiviteten,
- begrunnelse for forekomsten av den enkelte bestanddel, dersom det aktive stoffet er en blanding

av aktive bestanddeler.

Andre virkninger.

4. Sikkerhet ved bruk

Tilgjengelige opplysninger om sikkerhet ved bruk.

5. Vilkår for bruk

Anbefalt bruk i fôrvarer (dyreslag eller dyregrupper, fôrvaretype, bruksperiode, osv.).

Foreslått dosering i premikser og fôrvarer (anbefalt innhold av enheter med biologisk aktivitet,
f.eks. KDE per g av produktet for mikroorganismer eller aktivitetsenheter per g for enzympreparater).

Annen kjent bruk av det aktive stoffet eller av preparatet (i næringsmidler, i legemidler eller
veterinærpreparater, i industrien, osv.).

Anbefalinger vedrørende sikkerhet ved bruk av produktet med hensyn til målbestemt dyreart,
forbrukerne og miljøet.

Om nødvendig, risikoforebyggende tiltak og vernetiltak ved framstilling og bruk.

6. Teknologiske opplysninger

Produktets stabilitet

- overfor luftpåvirkning,

- under framstilling av premikser og fôrvarer,

- ved lagring av premikser og fôrvarer.

Beskrivelse av framstillingsprosessen og framgangsmåter brukt i forbindelse med kvalitetskontroll
under framstilling av produktet.

7. Kontroll

Analysemetoder for å påvise den aktive bestanddel eller de aktive bestanddeler i

- selve produktet,
- premiksene,
- fôrvarene.

8. Attest fra den ansvarlige om at de gitte opplysninger er nøyaktige.


