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KOMMISJONSDIREKTIV 94/39/EF

av 25. juli 1994

om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med
særlige ernæringsformål(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 93/74/EØF av 13. september
1993 om fôrvarer med særlige ernæringsformål(1), særlig artikkel
6 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 93/74/EØF fastsetter at det skal utarbeides en positivliste
over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål.
Denne listen bør angi det nøyaktige bruksområdet, det vil si det
særlige ernæringsformålet, de grunnleggende ernæringsmessige
egenskapene, merking av næringsinnholdet og eventuelt særlige
merkingskrav.

Visse ernæringsformål kan på det nåværende tidspunkt ikke angis
i listen over bruksområdene fordi det ikke foreligger
fellesskapmetoder for kontroll av energiinnholdet i fôrvarer for
kjæledyr og av kostfiber i fôrvarer. Listen bør suppleres så snart
disse metodene er vedtatt.

Den utarbeidede listen kan eventuelt endres som følge av
utviklingen i vitenskapelige og tekniske kunnskaper.

Utferdiget i Brussel, 25. juli 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for fôrvarer-

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Medlemsstatene skal kreve at fôrvarer med særlige ernærings-
formål i henhold til direktiv 93/74/EØF kan markedsføres bare
dersom deres bruksområder er nevnt i del B i vedlegget til dette
direktiv, og dersom de tilfredsstiller vilkårene definert i den
nevnte delen.

Medlemsstatene skal også sørge for at bestemmelsene i del A
«Alminnelige bestemmelser» i vedlegget overholdes.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv senest 30. juni 1995.
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 om henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

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

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 207 av 10.8.1994, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT nr. L 237 av 22.9.1993, s. 23.
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VEDLEGG

DEL A

Alminnelige bestemmelser

1. Dersom flere grupper ernæringsegenskaper i kolonne 2 i del B er atskilt med ordene «og/eller» for
visse ernæringsformål, kan produsenten bruke en eller flere grupper av grunnleggende egenskaper
for å oppnå ernæringsformålet definert i kolonne 1. For hver valgmulighet skal den tilsvarende
merkingen av næringsinnholdet angis i kolonne 4.

2. Dersom en gruppe tilsetningsstoffer er nevnt i kolonne 2 eller i kolonne 4 i del B, skal
tilsetningsstoffet som er anvendt være godkjent ved rådsdirektiv 70/524/EØF(1) og i samsvar med
den angitte grunnleggende egenskapen.

3. Dersom kilden(e) til næringsstoffene eller analysebestanddelene skal angis i kolonne 4 i del B,
skal produsenten gi en nøyaktig oppgave (for eksempel næringsstoffets eller -stoffenes spesifikke
navn, dyreart eller del av dyret) som gjør det mulig å vurdere om det er samsvar med fôrvaren og
de tilsvarende grunnleggende ernæringsegenskapene.

4. Dersom opplysningene om et stoff som også er tillatt som tilsetningsstoff skal angis i kolonne 4 i
del B med betegnelsen «total», skal innholdet for hvert enkelt tilfelle, henvise til mengden som
naturlig forekommer, dersom ingen tilsetning er utført eller, som unntak fra direktiv 70/524/EØF,
til den totale mengden av stoffet som naturlig forekommer og som er tilsatt som tilsetningsstoff.

5. Opplysningene som kreves i kolonne 4 med betegnelsen «dersom tilsatt» er obligatorisk dersom
næringsstoffet eller tilsetningsstoffet er iblandet eller dersom mengden av dette er spesifikt forhøyet
for å gjøre det mulig å oppfylle det særlige ernæringsformålet.

6. Opplysningene som skal angis i kolonne 4 i del B med hensyn til analysebestanddelene og
tilsetningsstoffene, skal være kvantitative .

7. Den anbefalte bruksperioden, angitt i kolonne 5 i del B, omfatter en periode som det særlige
ernæringsformålet normalt bør oppfylles innenfor. Produsentene kan angi de mer nøyaktige
bruksperiodene innenfor grensene som er fastsatt for dette.

8. Dersom en fôrvare skal oppfylle flere ernæringsformål, skal alle bestemmelsene definert i del B
for hvert ernæringsformål, overholdes.

9. For tilskuddsfôr med særlige ernæringsformål, skal instruksene for bruk angitt på etiketten inneholde
opplysninger om balansen i dagsrasjonen.

(1) EFT nr. L 270 av 14.12.1970, s. 1.
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DEL B

Liste over bruksområdene

Særlig Grunnleggende Dyreart eller Merkings- Anbefalt Andre
ernæringsformål ernæringsegenskaper -kategori opplysninger bruksperiode bestemmelser

1 2 3 4 5 6

Støtte av nyrefunk- Lavt innhold av Hunder og katter - Proteinkilde(r) Innledningsvis inntil På emballasjen,
sjonen ved kronisk fosfor og redusert - Kalsium seks måneder(2) beholderen eller
nyresvikt(1) innhold av pro- - Fosfor  etiketten påføres:

teiner, men av høy - Kalium «Før bruk eller før
kvalitet - Natrium forlengelse av bruks-

- Innhold av essen- perioden bør det
sielle fettsyrer innhentes uttalelse
(dersom tilsatt) fra veterinær.»

I bruksanvisningen
påføres: «Vann bør til
enhver tid være
tilgjengelig.»

Oppløsing av - Urinsurgjørende Hunder - Proteinkilde(r) Fem til tolv uker I bruksanvisningen
struvittstener(3) egenskaper, lavt - Kalsium påføres: «Vann bør

innhold av mag- - Fosfor til enhver tid
nesium og redusert - Natrium være tilgjengelig.»
innhold av pro- - Magnesium
teiner, men av - Kalium
høy kvalitet - Klorid

- Svovel
- Urinsurgjørende
stoffer

Urinsurgjørende Katter - Kalsium
egenskaper og lavt - Fosfor
innhold av - Natrium
magnesium - Magnesium

- Kalium
- Klorid
- Svovel
- Urinsurgjørende
stoffer

Nedsatt tilbakefall av Urinsurgjørende Hunder og katter - Kalsium Inntil seks måneder På emballasjen,
struvittstener(3) egenskaper og - Fosfor beholderen eller

moderat innhold - Natrium etiketten påføres:
av magnesium - Magnesium «Før bruk bør det

- Kalium  innhentes uttalelse
- Klorid  fra veterinær.»
- Svovel
- Urinsurgjørende
stoffer

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»
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1 2 3 4 5 6

Nedsatt dannelse Lavt innhold av Hunder og katter Proteinkilde(r) Inntil seks måneder, På emballasjen,
av uratstener puriner og men livsvarig bruk beholderen eller

proteiner, men ved tilfeller av etiketten påføres:
proteiner av høy uopprettelige «Før bruk bør det
kvalitet forstyrrelser i innhentes uttalelse

urinsyrestoffskiftet fra veterinær.»

Nedsatt dannelse av Lavt innhold av Hunder og katter Inntil seks måneder
oksalatstener kalsium lavt inn-

hold  av vitamin D
og urinalkalise-
rende egenskaper

Nedsatt dannelse av Lavt innhold av Hunder og katter  Totale svovel- Innledningsvis
cystinstener proteiner, moderat holdige aminosyrer inntil ett år

innhold av svovel- - Natrium
holdige aminosyrer - Kalium
og urinalkalise- - Klorider
rende egenskaper - Svovel

- Urinalkaliserende
stoffer

Nedsatt intoleranse - Utvalgt(e) Hunder og katter - Proteinkilde(r) Tre til åtte uker. -
overfor visse proteinkilde(r) - Innhold av Dersom symptomene
næringsstoffer og essensielle fettsyrer på intoleranse
fôrvarer(4) (dersom tilsatt)  forsvinner, kan

denne fôrvaren
brukes permanent

og/eller

- Utvalgt(e) - Karbohydratkilde
karbohydratkilde(r) - Innhold av

essensielle fettsyrer
(dersom tilsatt)

Nedsatt risiko for Økt innhold av Hunder og katter Lett fordøyelige En til to uker På emballasjen,
akutt intestinal elektrolytter og lett næringsstoffer som beholderen eller
malabsorpsjon fordøyelige eventuelt har vært etiketten påføres:

næringsstoffer gjenstand for
behandling
- Natrium
- Kalium
- Slimdannende
stoffer (dersom
tilsatt)

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

- Fosfor
- Kalsium
- Natrium
- Magnesium
- Kalium
- Klorider
- Svovel
- Total vitamin D
- Hydroxyprolin
- Urinalkaliserende
stoffer

- «Ved akutt diaré
og i rekonvalesens-
perioden som følger.»

- «Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»
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1 2 3 4 5 6

Kompensasjon Lett fordøyelige Hunder og katter Lett fordøyelige Tre til tolv uker,
ved dårlig næringsstoffer og næringsstoffer men livsvarig ved
fordøyelse(5) lavt innhold av som eventuelt kronisk pankreasvikt

fettstoffer har vært gjen-
stand for behandling

Støtte av hjerte- Lavt innhold av Hunder og katter - Natrium Innledningsvis
funksjonen ved natrium og forhøyet - Kalium inntil seks måneder
kronisk hjertesvikt  K/Na forhold - Magnesium

Regulering av Lavt innhold av Hunder og katter Innledningsvis inntil
glukosetilførsel karbohydrater som seks måneder
(diabetes mellitus) hurtig omdannes

til glukose

Støtte av leverfunk- - Proteiner av høy Hunder Innledningsvis inntil
sjonen ved kronisk kvalitet, moderat  seks måneder
nedsatt leverfunksjon innhold av proteiner,

lavt innhold av
fettstoffer, høyt
innhold av essens-
ielle fettsyrer og lett
fordøyelige
karbohydrater

- Proteiner av høy Katter
kvalitet, moderat
innhold av proteiner
og fettstoffer og
høyt innhold av
essensielle fettsyrer

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

- Karbo-
hydratkilde(r)
- Eventuell
behandling
av karbohydrater
- Stivelse
- Total sukker
- Fruktose
(dersom tilsatt)
- Innhold av
essensielle fettsyrer
(dersom tilsatt)
- Kilde(r) til kort-
kjedede eller mel-
lomlange fettsyrer
 (dersom tilsatt)

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

- Proteinkilde(r)
- Innhold av
essensielle fettsyrer
- Lett fordøyelige
karbohydrater som
eventuelt har vært
gjenstand for
behandling
- Natrium
- Total kobber

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»
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På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

- Innhold av
essensielle fettsyrer
- Innhold av
n-3 fettsyrer
(dersom tilsatt)

1 2 3 4 5 6

Regulering av lipid- Lavt innhold av Hunder og katter Innledningsvis inntil
stoffskiftet ved fettstoffer og høyt to måneder
hyperlipidemi innhold av

essensielle fettsyrer

Nedsatt kobber- Lavt innhold av Hunder Total kobber Innledningsvis inntil
opphopning i leveren kobber seks måneder

Støtte av hudfunk- Høyt innhold av Hunder og katter Innhold av Inntil to måneder
sjonen ved dermatose essensielle fettsyrer essensielle fettsyrer
og håravfall

Nedsatt risiko for - Lavt innhold Melkekyr - Kalsium En til fire uker I  bruksanvisningen
melkefeber av kalsium - Fosfor før kalving påføres: «Avslutt

- Magnesium bruken etter
kalving.»

og/eller

- Lavt kation/anion
forhold

Nedsatt risiko for Næringsstoffer Melkekyr og - Næringsstoffer Tre til seks uker            -
ketose(6)(7) somtilfører energi søyer som tilfører etter kalving(8)

i form av glykogen energi i form av
glykogen
- Propan-1,2-diol De seks siste
(dersom tilsatt som ukene før, og de
glukoseprekursor første tre ukene
- Glyserol (dersom etter lamming(9)
tilsatt som glukose-
prekursor)

Nedsatt risiko for Høyt innhold av Drøvtyggere - Stivelse Tre til seks uker
tetani (hypo- magnesium lett - Total sukker ved rask gressvekst
magnesemi) tilgjengelige karbo- - Magnesium

hydrater, moderat - Natrium
innhold av proteiner - Kalium
og lavt innhold av
kalium

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

- Kalsium
- Fosfor
- Natrium
- Kalium
- Klorider
- Svovel

Bruksanvisningen skal
inneholde råd om
balansen i dags-
rasjonen, herunder
lett tilgjengelige
fiber- og energikilder

Ved fôrvarer for
sauer, skal det på
emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Særlig for
søyer i laktasjon.»
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Nedsatt risiko Lavt innhold av Drøvtyggere - Stivelse Høyst to Bruksanvisningen
for acidose forgjærbare karbo- - Total sukker måneder(10) skal inneholde råd

hydrater, og høy om balansen i dags-
bufferkapasitet rasjonen,herunder

lett gjærbare fiber-
og energikilder

Stabilisering av Hovedsakelig Kalver - Karbohydrat En til sju dager
elektrolytt- og elektrolytter og Smågris kilde(r) (en til tre dager
vannbalansen lett absorberende Lam - Natrium dersom brukt alene)

karbohydrater Killinger - Kalium
Føll - Klorider

Nedsatt risiko for Lavt innhold av Drøvtyggere Inntil seks uker
urinveisstener fosfor og mag-

nesium, urinsur-
gjørende egen-
skaper

Nedsatt reaksjon - Høyt innhold av Svin Magnesium En til sju dager
på stress magnesium

og/eller

Ved fôrvarer for
melkekyr, skal det
på emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Særlig for kyr
med høy yteevne.»

Ved fôrvarer for
drøvtyggere til
oppfôring, skal
det på emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Særlig for inten-
sivt fôret ...(11).»

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:

- «Ved fordøyelses-
problemer (diaré), i
løpet av eller ved
rekonvalesens.»

- «Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

- Kalsium
- Fosfor
- Natrium
- Magnesium
- Kalium
- Klorider
- Svovel
- Urinsurgjørende
stoffer

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Særlig for inten-
sivt fôret unge dyr»

I bruksanvisningen
påføres: «Vann bør
til enhver tid være
tilgjengelig.»

Det skal opplyses
om i hvilke
situasjoner bruken
av denne fôrvaren
er egnet
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På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Ved fare for
fordøyelsesfor-
styrrelser, i løpet av
eller ved
rekonvalesens.»

1 2 3 4 5 6

- Lett fordøyelige - Lett fordøyelige
næringsstoffer næringsstoffer

som eventuelt har
vært gjenstand
for behandling
- Innhold av
n-3 fettsyrer
(dersom tilsatt)

Stabilisering av den - Lav buffer- Smågris To til fire uker
fysiologiske kapasitet og lett
fordøyelsen fordøyelige
stoffer nærings

- Lett fordøyelige Svin - Lett fordøyelige
næringsstoffer  næringsstoffer som

eventuelt har vært
gjenstand for
behandling
- Kilde(r) til
adstringerende
stoffer (dersom
tilsatt)
- Slimdannende
stoffer (dersom
tilsatt)

Nedsatt risiko for Næringsstoffer som Purker Næringsstoffer som Ti til fjorten -
obstipasjon stimulerer tarm- stimulerer tarm dager før, og ti

passasjen  passasjen til fjorten dager etter
fødsel

Nedsatt risiko for Lavt energinivå og Verpehøns - Energiinnhold Inntil tolv uker -
fettleversyndrom høy andel lipider  (beregnet etter

med høyt innhold fellesskaps-
av flerumettede metoden)
fettsyrer - Prosentandel

energi fra lipider
- Innhold av fler-
umettede fettsyrer -

- Lett fordøyelige
næringsstoffer som
eventuelt har vært
gjenstand for
behandling
- Bufferkapasitet
- Kilde(r) til
adstringerende
stoffer  (dersom
tilsatt)
- Slimdannende
stoffer (dersom
tilsatt)
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Kompensasjon for Lavt innhold av Fjørfe, unntatt I løpet av de to
malabsorpsjon  mettede fettsyrer gjess og duer første ukene

og høyt innhold etter klekking
av fettløselige
vitaminer

Kompensasjon for Lett fordøyelige Hester Inntil tre måneder
kroniske fordøyelses- karbohydrater,
forstyrrelser i proteiner og fett-
tynntarmen stoffer

Nedsatt risiko for Høyt innhold av Hester Lett fordøyelige En til to uker
fordøyelses- fiber, men lett næringsstoffer som
forstyrrelser i fordøyelige eventuelt har vært
tykktarmen næringsstoffer gjenstand for

behandling

Nedsatt reaksjon Lett fordøyelige Hester - Magnesium To til fire uker Det skal opplyses
på stress næringsstoffer og - Lett fordøyelige om i hvilke

høyt innhold av næringsstoffer som situasjoner bruken
magnesium eventuelt har vært av denne fôrvaren

gjenstand for er egnet
behandling

Kompensasjon for Hovedsakelig Hester - Natrium En til to dager I bruksanvisningen
tap av elektrolytter elektrolytter og lett - Kalium påføres: «Vann bør
ved kraftig svetting opptakelige - Klorider til enhver tid være

karbohydrater - Glukose tilgjengelig.»

- Prosentandel
mettede fettsyrer
i forhold til
totale fettsyrer
- Total vitamin A
- Total vitamin D
- Total vitamin E
- Total vitamin K

Næringsstoffer som
er kilder til lett
fordøyelige karbo-
hydrater, proteiner
og fettstoffer

Det skal opplyses
om i hvilke
situasjoner bruken
av denne fôrvaren
er egnet

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

Det skal opplyses om
i hvilke situasjoner
bruken av denne
fôrvaren er egnet

På emballasjen,
beholderen eller
etiketten påføres:
«Før bruk bør det
innhentes uttalelse
fra veterinær.»

(1) Dersom det er hensiktsmessig, kan produsenten også anbefale bruken av varen ved midlertidig nyresvikt.

(2) Dersom fôrvaren er anbefalt ved midlertidig nyresvikt, skal den anbefalte bruksperioden være to til fire uker.

(3) For fôrvarer for katter, kan det særlige ernæringsformålet suppleres med betegnelsen «Feline lower urinary tract disease» eller «Feline Urological Syndrome
- F.U.S».

(4) For fôrvarer beregnet på en særlig intoleranse, kan denne nevnes som erstatning for ordene «visse næringsstoffer og næringsmidler».

(5) Produsenten kan supplere det særlige ernæringsformål med betegnelsen «Eksokrin pankreasvikt».

(6) «Ketose» kan erstattes med «acetonemi».

(7) Produsenten kan også anbefale bruken ved rekonvalesens etter ketose.

(8) For fôrvarer for melkekyr.

(9) For fôrvarer for søyer.

(10) For fôrvarer for melkekyr: «Høyst to måneder fra begynnelsen på laktasjonen».

(11) Påfør kategorien av de aktuelle drøvtyggerne.


