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RÅDSDIREKTIV 93/114/EF
av 14. desember 1993

om endring av direktiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske 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:

Direktiv 70/524/EØF(4)fastla prinsippene om godkjenning og
anvendelse av tilsetningsstoffer.

Det at enzymer og mikroorganismer omfattes av direktiv
70/524/EØF innebærer at produkter i begge disse nye kategoriene
og produsentene av dem, underlegges de samme bestemmelser
som er fastsatt for godkjenning av tilsetningsstoffer og
produsenter generelt. Det bør særlig sørges for at produktene
som omsettes ikke er skadelige verken for miljøet, arbeidstakerne,
dyreeierne eller forbrukerne, og at de oppfyller de krav som stilles
til effektivitet, kvalitet og mulighet for kontroll.

For å muliggjøre en vurdering og godkjenning av enzymer
fremkommet av genetisk modifiserte organismer, skal
Kommisjonen sørge for at nevnte enzymer vurderes for å
forhindre helseskader hos mennesker og dyr samt miljøskader.

Vitenskapskomiteen for fôrvarer bør bistås av sakkyndige på
området genteknologi og i vurderingen av farene som er forbundet
med bruk av genetisk modifiserte organismer for å sikre at disse
produktene ikke er skadelige for mennesker, dyr eller miljø.

I Fellesskapets framgangsmåte for godkjenning av
tilsetningsstoffer bør kravene i direktiv 90/220/EØF(5)om en
særskilt vurdering av miljøfaren få anvendelse for alle
tilsetningsstoffer som består av eller inneholder genetisk
modifiserte organismer. Kravene bør derfor tilføyes i rådsdirektiv

87/153/EØF av 16. januar 1987 om fastsettelse av retningslinjer
for vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer(6), og anvendes
sammen med bestemmelsene i dette direktiv.

Den tekniske og vitenskapelige utvikling muliggjør bruk av visse
enzymer, mikroorganismer og preparater av disse i fôrvarer for
å gjøre fôret lettere fordøyelig eller for å stabilisere dyrenes
tarmflora eller redusere mengden av visse stoffer som er uønsket
i miljøet.

Direktiv 93/113/EF(7) gjør det mulig for medlemsstatene
midlertidig og på visse vilkår å tillate bruk og markedsføring av
enzymer, mikroorganismer og preparater av disse i fôrvarer på
nasjonalt plan i påvente av at produktene godkjennes i
Fellesskapet i samsvar med direktiv 70/524/EØF.

Tildelingen av disse godkjenningene innebærer at særskilte regler
for merking innføres i direktiv 70/524/EØF for denne nye
generasjonen tilsetningsstoffer samt for de premikser og fôr de
er blandet i -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 70/524/EØF gjøres følgende endringer:

1. Etter artikkel 7 skal ny artikkel 7a lyde:

«Artikkel 7a

Når et tilsetningsstoff består av eller inneholder organismer
som er genetisk modifisert i henhold til artikkel 2 nr. 1 og
2 i rådsdirektiv 90/220/EØF av 23. april 1990 om utsetting
i miljøet av genetisk modifiserte organismer(*) , skal det
foretas en særskilt vurdering av faren for miljøet som
tilsvarer den som er fastsatt i ovennevnte direktiv; følgende
dokumenter skal med henblikk på dette inngå i saksmappen
som skal framlegges i samsvar med artikkel 9 i dette direktiv
for å sikre at prinsippene fastsatt i artikkel 7 nr. 2 i dette
direktiv overholdes:

- en kopi av ethvert skriftlig samtykke fra vedkommende
myndigheter til å sette ut genetisk modifiserte
organismer i miljøet til forsknings- og utviklingsformål
i henhold til artikkel 6 nr. 4 i direktiv 90/220/EØF,

(1) EFT nr. C 117 av 17.4.1993, s. 11.

(2) EFT nr. C 329 av 6.12.1993.

(3) EFT nr. C 201 av 26.7.1993, s. 33.

(4) EFT nr. L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved
kommisjonsdirektiv 93/55/EØF (EFT nr. L 206 av 18.8.1993, s. 11).

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

(6) EFT nr. L 64 av 7.3.1987, s. 19.

(7) Se side 17 i denne EFT.
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 00merking i kolonnen «andre bestemmelser» i
vedlegg I eller II,

b) mikroorganismer: identifisering av stammen
eller stammene i samsvar med vedlegg I eller
II, stammens eller stammenes registrerings-
nummer, antall kolonidannende enheter
(CFU per g), navn eller firma og adresse eller
forretningskontor til den som er ansvarlig
for opplysningene nevnt i dette nr., og
produsentens navn eller firma og adresse
eller forretningskontor dersom vedkom-
mende ikke er ansvarlig for opplysningene
på etiketten, garantiens utløp eller holdbarhet
fra produksjonsdato, partiets referanse-
nummer og produksjonsdato, angivelsen
«brukes utelukkende til framstilling av
fôrvarer», bruksanvisning og eventuelt en
anbefaling om sikkerhet ved bruk dersom
tilsetningsstoffene omfattes av særlige
bestemmelser i kolonnen «andre bestem-
melser» i vedlegg I eller II, nettovekt og, for
flytende tilsetningsstoffer, enten nettovolum
eller nettovekt, om nødvendig opplysninger
om særlig viktige kjennetegn som skyldes
produksjonsprosessen, i samsvar med
bestemmelsene fastsatt på området merking
i kolonnen «andre bestemmelser» i vedlegg
I eller II.»

(1) Aktivitetsenheter uttrykt i mmmmm mol av frigjort produkt

per minutt per g enzympreparat.

3. I artikkel 15 nr. 1 avsnitt B gjøres følgende endringer:

a) tidligere bokstav h) blir bokstav j) og skal lyde:

«j) andre tilsetningsstoffer i gruppene nevnt under
bokstav b) til i) når det høyest tillatte innhold
ikke er fastsatt, samt tilsetningsstoffer i andre
grupper nevnt i vedlegg I eller II:
tilsetningsstoffets spesifikke navn i samsvar med
vedlegg I eller II og innhold av aktive stoffer,
forutsatt at disse tilsetningsstoffene har en
funksjon i selve fôret og at innholdet kan måles
ved offisielle analysemetoder eller, i mangel av
slike, ved vitenskapelig forsvarlige metoder.»

b) bokstav h) og ny bokstav i) skal lyde:

«h) enzymer: den eller de virksomme bestanddelenes
spesifikke navn i henhold til dens eller deres
enzymaktivitet i samsvar med vedlegg I eller II,
identifikasjonsnummer i henhold til International
Union of Biochemistry, aktivitetsenheter
(aktivitetsenheter per g eller aktivitetsenheter per
ml), garantiens utløp eller holdbarhet fra
produksjonsdato, enten produsentens navn eller
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samt resultatene av utsettingen idet det tas hensyn til
en eventuell fare for menneskers helse og for miljøet,

- fullstendig teknisk dokumentasjon med de
opplysninger som kreves i henhold til vedlegg II og
III til direktiv 90/220/EØF og den vurdering som på
dette grunnlag er foretatt av faren for miljøet;
resultatene av samtlige undersøkelser som er foretatt
til forsknings- og utviklingsformål.

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

2. I artikkel 14 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) innledningen til avsnitt A skal lyde:

«A. For alle tilsetningsstoffer, med unntak av enzymer
og mikroorganismer:»,

b) i avsnitt B skal bokstav d) lyde:

«d) mikronæringstoffer, fargestoffer, herunder
pigmenter, konserveringsmidler og andre
tilsetningsstoffer, med unntak av dem som tilhører
gruppen enzymer og gruppen mikroorganismer:
innhold av aktive stoffer»,

c) nytt avsnitt C skal lyde:

«C. For tilsetningsstoffer som tilhører gruppene:

a) enzymer: den eller de virksomme
bestanddelenes spesifikke navn i henhold til
dens eller deres enzymaktivitet i samsvar med
vedlegg I eller II, identifikasjonsnummer i
henhold til International Union of Biochem-
istry, aktivitetsenheter(1) (aktivitetsenheter
per g eller aktivitetsenheter per ml), navn eller
firma og adresse eller forretningskontor til
den som er ansvarlig for opplysningene nevnt
i dette nr., og produsentens navn eller firma
og adresse eller forretningskontor dersom
vedkommende ikke er ansvarlig for
opplysningene på etiketten, garantiens utløp
eller holdbarhet fra produksjonsdato, partiets
referansenummer og produksjonsdato,
angivelsen «brukes utelukkende til
framstilling av fôrvarer», bruksanvisning og
eventuelt en anbefaling om sikkerhet ved bruk
dersom tilsetningsstoffene omfattes av
særlige bestemmelser i kolonnen «andre
bestemmelser» i vedlegg I eller II, nettovekt
og, for flytende tilsetningsstoffer, enten
nettovolum eller nettovekt, om nødvendig
opplysninger om særlig viktige kjennetegn
som skyldes produksjonsprosessen, i samsvar
med bestemmelsene fastsatt på området
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firma og adresse eller forretningskontor dersom
vedkommende ikke er ansvarlig for opplys-
ningene på etiketten, om nødvendig opplys-
ninger om særlig viktige kjennetegn som skyldes
produksjonsprosessen i samsvar med
bestemmelsene fastsatt på området merking i
kolonnen «andre bestemmelser» i vedlegg I eller
II.

i) mikroorganismer: identifisering av stammen eller
stammene i samsvar med vedlegg I eller II,
stammens eller stammenes registreringsnummer,
antall kolonidannende enheter (CFU per g),
garantiens utløp eller holdbarhet fra
produksjonsdato, enten produsentens navn eller
firma og adresse eller forretningskontor dersom
vedkommende ikke er ansvarlig for
opplysningene på etiketten, om nødvendig
opplysninger om særlig viktige kjennetegn som
skyldes produksjonsprosessen i samsvar med
bestemmelsene fastsatt på området merking i
kolonnen «andre bestemmelser» i vedlegg I eller
II.»

4. I artikkel 16 nr. 1 skal ny bokstav h) og ny bokstav i) lyde:

«h) for enzymer: den eller de virksomme bestanddelenes
spesifikke navn i henhold til dens eller deres
enzymaktivitet i samsvar med vedlegg I eller II,
identifikasjonsnummer i henhold til International Un-
ion of Biochemistry, aktivitetsenheter (aktivitetsen-
heter per kg eller aktivitetsenheter per l), garantiens
utløp eller holdbarhet fra produksjonsdato, om
nødvendig opplysninger om særlig viktige kjennetegn
som skyldes produksjonsprosessen i samsvar med

bestemmelsene fastsatt på området merking i kolonnen
«andre bestemmelser» i vedlegg I eller II.

i) for mikroorganismer: identifisering av stammen eller
stammene i samsvar med vedlegg I eller II, stammens
eller stammenes registreringsnummer, antall
kolonidannende enheter (CFU per kg), garantiens utløp
eller holdbarhet fra produksjonsdato, om nødvendig
opplysninger om særlig viktige kjennetegn som
skyldes produksjonsprosessen i samsvar med
bestemmelsene fastsatt på området merking i kolonnen
«andre bestemmelser» i vedlegg I eller II.»

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
1. oktober 1994. 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 oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på
det området dette direktiv omhandler. Kommisjonen skal
underrette de øvrige medlemsstater om dette.

Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 1993.

For Rådet

A. BOURGEOIS

Formann


