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KOMMISJONSDIREKTIV 94/40/EF

av 22. juli 1994

om endring av rådsdirektiv 87/153/EØF om fastsettelse av retningslinjer for vurdering av
tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 94/17/EF(2), særlig artikkel 9 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 70/524/EØF fastsetter at det skal vedtas retningslinjer
for vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer som ble vedtatt ved
rådsdirektiv 87/153/EØF(3), og eventuell endring av disse på
grunn av utviklingen i vitenskapelige og tekniske kunnskaper.

Disse retningslinjene må suppleres ved at det innføres kriterier
for vurdering av søknader om godkjenning av mikroorganismer
og enzymer som tilsetningsstoffer i fôrvarer.

I samsvar med bestemmelsene i rådsdirektiv 93/114/EF(4) bør
bestemmelsene om en særlig vurdering av risikoen for miljøet i
rådsdirektiv 90/220/EØF av 23. april 1990 om utsetting i miljøet
av genetisk modifiserte organismer(5), endret ved kommisjons-
direktiv 94/15/EF(6), innføres i Fellesskapets framgangsmåte for
godkjenning av tilsetningsstoffer, slik at bestemmelsene får
anvendelse på alle tilsetningsstoffer som inneholder eller består
av genetisk modifiserte organismer. Direktiv 87/153/EØF bør
derfor endres for å etterkomme bestemmelsene i direktiv
90/220/EØF.

På grunn av det store antall endringer som er foretatt, synes det
hensiktsmessig på nytt å angi alle de retningslinjer som får
anvendelse, i vedlegget til dette direktiv.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedlegget til direktiv 87/153/EØF erstattes med vedlegget til
dette direktiv.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i dette direktiv,
senest 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.

Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 208 av 11.8.1994, s. 15, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/95 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 270 av 14.12.1970, s. 1.

(2) EFT nr. L 105 av 26.4.1994, s. 19.

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

(4) EFT nr. L 334 av 31.12.1993, s. 24.

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

(6) EFT nr. L 103 av 22.4.1994, s. 20.
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VEDLEGG

RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV TILSETNINGSSTOFFER
SOM ANVENDES I FÔRVARER

ALMINNELIGE BETRAKTNINGER

Disse retningslinjene er en veiledning beregnet på utarbeiding av dokumenter om stoffer og preparater
i forbindelse med søknad om godkjenning av bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer. Disse dokumentene
skal gjøre det mulig å vurdere tilsetningsstoffene ut fra det eksisterende kunnskapsnivå og sikre at de
tilfredsstiller de grunnleggende prinsippene som kreves for godkjenning av disse, fastsatt i bestemmelsene
i artikkel 7 nr. 2 i direktiv 70/524/EØF.

Alle undersøkelsene angitt i disse retningslinjene kan kreves utført, og om nødvendig kan det kreves
ytterligere opplysninger. Som regel bør det inngå undersøkelser for bestemmelse av tilsetningsstoffets
identitet, bruksvilkår, fysisk-kjemiske egenskaper, kontrollmetoder og effektivitet, samt dets metabolisme
og biologiske og toksikologiske virkninger på målartene. Dersom tilsetningsstoffet er beregnet på en
gruppe dyr som hører til en definert art, skal disse undersøkelsene foretas på denne målgruppen. Hvilke
undersøkelser som må foretas for å vurdere risikoen for menneskers helse og miljøet, er først og fremst
avhengig av tilsetningsstoffets art og forholdene ved bruken av det. Det gjelder ingen faste regler om
dette.

Det er ikke alltid berettiget å kreve at tilsetningsstoffer som utelukkende er beregnet på fôrvarer til
kjæledyr, gjennomgår like omfattende undersøkelser for bestemmelse av kronisk toksisitet, mutagenitet
eller kreftframkallende egenskaper som de som kreves for tilsetningsstoffer beregnet på fôrvarer til dyr
når dyrenes produkter anvendes til konsum. For å bestemme kronisk toksisitet er det vanligvis tilstrekkelig
å utføre forsøk på to målarter eller på en målart, og rotter i ett år. Forsøk for bestemmelse av mutagenitet
eller kreftframkallende egenskaper er vanligvis ikke nødvendige når verken kjemisk sammensetning,
erfaring fra bruk eller andre faktorer viser tegn på forandringer. For kjæledyr er det ikke nødvendig å
analysere reststoffene.

Det er avgjørende med kjennskap til tilsetningsstoffets metabolisme hos produksjonsdyrene og til
reststoffene og deres biotilgjengelighet. Slik kjennskap skal særlig gjøre det mulig å fastsette hvor
omfattende de toksikologiske undersøkelsene på forsøksdyrene må være for at eventuell risiko for
forbrukeren skal kunne vurderes. Denne vurderingen kan ikke i noe fall foretas på grunnlag av
opplysninger som gjelder bare tilsetningsstoffets direkte virkning på forsøksdyr. Slike opplysninger vil
ikke kunne gi spesifikk informasjon om de faktiske virkningene av reststoffene fra metabolisme hos de
artene tilsetningsstoffet er beregnet på.

Enhver søknad om godkjenning av et tilsetningsstoff eller av en ny bruk av et tilsetningsstoff skal
underbygges av dokumenter bestående av detaljerte rapporter framlagt i den rekkefølge og med den
nummerering som er foreslått i retningslinjene. Dersom enkelte opplysninger ikke finnes i dokumentene,
skal dette være begrunnet. Referansepublikasjoner skal vedlegges. Forsøksrapportene skal inneholde
planen, referansenummeret, datoene for påbegynning og avslutning av forsøket, detaljert beskrivelse av
forsøkene, resultatene og analysen av disse, samt navn, adresse og underskrift til personen som er ansvarlig
for undersøkelsen. Hvert parti fôrvarer som er brukt i forsøkene på dyr skal analyseres for konsentrasjon
av aktive stoffer i henhold til en metode som er godkjent som egnet, og det skal framlegges en rapport
om analyseresultatene. Denne rapporten skal i tillegg til de individuelle dosene som er målt i hvert
forsøk, inneholde datoen for forsøket, navnet, adressen og underskriften til personen som er ansvarlig
for kontrollene. Det skal vedlegges en attest til rapportene som er utarbeidet av laboratoriet(ene) som
har foretatt forsøkene, om at disse forsøkene har vært utført i henhold til prinsippene om god
laboratoriepraksis i samsvar med rådsdirektiv 87/18/EØF av 18. desember 1986 om tilnærming av lover
og forskrifter om bruk av prinsippene for god laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved prøving
av kjemiske stoffer(7).

(7) EFT nr. L 15 av 17.1.1987, s. 29.
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Bestemmelse av de fysisk-kjemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskapene skal utføres ved
hjelp av metodene fastsatt i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter
om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(8), sist endret ved kommisjonsdirektiv
93/105/EF(9), eller ved hjelp av metoder som er internasjonalt anerkjent i vitenskapelige miljøer. Bruk
av andre metoder skal begrunnes.

Hver samling dokumenter skal inneholde et egnet sammendrag. Dokumenter om antibiotika,
koksidiostatika og andre legemidler, samt vekstfremmende stoffer, mikroorganismer og/eller
enzympreparater må dessuten vedlegges en monografi i samsvar med modellen som er oppført i kapittel
V, og som gjør det mulig å identifisere og beskrive det aktuelle tilsetningsstoffet i henhold til
bestemmelsene i artikkel 8 nr. 1 i direktiv 70/524/EØF.

I disse retningslinjer henviser ordet «tilsetningsstoff» til aktive stoffer eller preparater som inneholder
aktive stoffer, i den tilstand de vil være når de tilsettes i premikser og fôrvarer. Det aktive stoffet kan
være et kjemisk spesifisert stoff, en mikroorganisme eller et enzympreparat.

I disse retningslinjer menes med «kjemisk spesifisert stoff» stoffer som er tildelt et kjemisk navn i
henhold til nomenklaturen til Den internasjonale union for ren og anvendt kjemi, IUPAC.

Enhver endring i produksjonsprosessen eller sammensetningen av et tilsetningsstoff, eller i bruksområdet
eller bruksvilkårene, skal innen rimelig tid meddeles Kommisjonen av den medlemsstat som har oversendt
dokumentene. I denne sammenheng kan det være nødvendig å framlegge egnet dokumentasjon til ny
vurdering. Disse kravene er særlig nødvendige for produkter basert på mikroorganismer der de genetiske
egenskapene er modifiserte eller oppstår i form av naturlige mutanter.
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(8) EFT nr. L 196 av 16.8.1967, s. 1.

(9) EFT nr. L 294 av 30.11.93, s. 21.
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(10) Som 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 Aspergillus
av Raper og Fennell.

KAPITTEL I

SAMMENDRAG AV DOKUMENTOPPLYSNINGENE

KAPITTEL II

TILSETNINGSSTOFFETS IDENTITET, EGENSKAPER OG BRUKSVILKÅR
KONTROLLMETODER

1. Tilsetningsstoffets identitet

1.1. Foreslått(e) handelsbetegnelse(r).

1.2. Type tilsetningsstoff i henhold til dets hovedfunksjon.

1.3. Kvalitativ og kvantitativ sammensetning (aktivt stoff, andre bestanddeler, urenheter).

1.4. Fysisk tilstand, partikkelstørrelse.

1.5. Produksjonsprosess, herunder all eventuell spesifikk bearbeiding.

Merknad: Dersom det aktive stoffet er en blanding av aktive bestanddeler, skal hver bestanddel
klart kunne defineres, og hovedbestanddelene skal beskrives enkeltvis med angivelse
av mengden av disse i blandingen.

2. Spesifikasjoner med hensyn til det aktive stoffet

2.1. For kjemisk spesifiserte stoffer: generisk navn, kjemisk betegnelse i henhold til IUPAC-
nomenklaturen, andre internasjonale generiske navn og forkortelser. CAS-nummer (Chemical
Abstracts Service Number).

For mikroorganismer: taksonomisk navn og beskrivelse i henhold til de internasjonale
nomenklaturkodene. Andre internasjonalt anerkjente håndbøker om klassifisering kan også
anvendes(10).

For enzympreparater: betegnelse i henhold til de viktigste enzymaktiviteter beskrevet av IUB/
IUPAC. EINECS- og CAS-nummer.

2.2. Bruttoformel og strukturformel samt molekylvekt. Dersom det aktive stoffet er et
gjæringsprodukt, kvalitativ og kvantitativ sammensetning av hovedbestanddelene.

For mikroorganismer: betegnelse og sted for kultursamlingen der stammen er deponert, om
mulig i en samling i Det europeiske fellesskap, deponeringsnummer, genetisk modifisering og
alle egenskaper som er viktige for identifikasjon av organismen. I tillegg, opprinnelse, relevante
morfologiske og fysiologiske egenskaper, utviklingstrinn, viktige faktorer som kan innvirke på
mikroorganismens biologiske aktivitet (som tilsetningsstoff), og andre genetiske opplysninger
for identifikasjon. Antall kolonidannende enheter (KDE) per gram.

For enzympreparater: biologisk opprinnelse (ved mikrobiell opprinnelse: betegnelse og sted
for kultursamlingen der stammen er deponert, om mulig i en samling i Det europeiske fellesskap,
deponeringsnummer, genetisk modifisering og alle egenskaper som er viktige for identifikasjon
av enzympreparatet, herunder genetisk identifikasjon), aktiviteter med hensyn til egnede kjemisk
rene standardsubstrater og andre fysisk-kjemiske egenskaper.
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2.3. Renhetsgrad

Kvalitativ og kvantitativ sammensetning av urenhetene.

For mikroorganismer: genetisk stabilitet og renhet i de dyrkede stammene.

For enzympreparater:

- renhet, målt ved graden av mikrobiell kontaminasjon, tungmetaller, fravær av toksiner
fra opprinnelsesorganisasjonen (f. eks. mykotoksiner) påvist ved en egnet metode,

- fravær av antimikrobiell aktivitet ved den konsentrasjonen som er brukt i fôrvaren,
påvist ved en egnet metode,

- sammensetning av ikke-enzymatiske bestanddeler [særlig Total Organic Solids - TOS(11).

2.4. Relevante egenskaper

For kjemisk spesifiserte stoffer: elektrostatiske egenskaper, smeltepunkt, kokepunkt,
nedbrytingstemperatur, tetthet, damptrykk, løselighet i vann og i organiske løsemidler, masse-
og absorpsjonsspekter samt alle andre relevante fysiske egenskaper.

For mikroorganismer: relevante egenskaper for identifikasjonen og den fastsatte bruken (f.eks.:
vegetativ form eller sporeform, KDE per gram).

For enzympreparater: optimal(e) pH-verdi(er), optimal(e) temperatur(er) og andre relevante
egenskaper.

2.5. Produksjons- og renseprosesser og anvendte dyrkingsmedier

Variasjoner i de forskjellige partienes sammensetning under produksjonen.

3. Tilsetningsstoffets fysisk-kjemiske, teknologiske og biologiske egenskaper

3.1. Stabilitet (for mikroorganismer: tap av biologisk aktivitet, f. eks.: levedyktighet) overfor
påvirkninger i miljøet som lys, temperatur, pH, fuktighet og oksygen. Holdbarhetstid.

3.2. Stabilitet (for mikroorganismer: tap av biologisk aktivitet, f. eks.: levedyktighet) under
framstilling av premikser og fôrvarer, særlig stabilitet overfor varme, trykk og fuktighet.
Eventuelle nedbrytingsprodukter.

3.3. Stabilitet (for mikroorganismer: tap av biologisk aktivitet, f. eks.: levedyktighet) under lagring
av premikser og fôrvarer under definerte lagringsforhold. Holdbarhetstid.

For enzympreparater: opplysninger om uventede reaksjonsprodukter fra enzymatiske eller
kjemiske reaksjoner i enzympreparatene med bestanddelene, eller fra nedbrytingen av
enzympreparatet under lagring av fôrvaren.

3.4. Andre relevante fysisk-kjemiske, teknologiske eller biologiske egenskaper, særlig evnen til å
danne homogene blandinger i premiksene og fôrvarene, støvdannende egenskaper, og for
mikroorganismer og/eller enzympreparater, vurdering av resistens overfor nedbryting eller tap
av biologisk aktivitet i fordøyelseskanalen eller ved simulering in vitro.

3.5. Fysisk-kjemisk eller biologisk uforenelighet eller interaksjon (f. eks. med fôrvarer, andre
godkjente tilsetningsstoffer eller legemidler).

(11) TOS (%) = 100 - (% aske + % vann + % fortynningsmidler og/eller tilsetningsstoffer og bestanddeler).
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4. Bruksvilkår for tilsetningsstoffet

4.1. Beregnet til bruk i fôrvarer (f. eks.: dyreart eller dyregruppe, fôrvaregruppe, bruksperiode og
tilbakeholdelsestid).

4.2. Kontraindikasjoner

4.3. Foreslått dosering i premikser og fôrvarer:

- innhold av aktivt stoff, uttrykt i vektprosent for premikser og i mg/kg for fôrvarer ved
kjemisk spesifiserte stoffer,

- i relevante enheter for biologisk aktivitet, som KDE per gram produkt for
mikroorganismer eller i relevante aktivitetsenheter for enzympreparatene.

4.4. Annen kjent bruk av det aktive stoffet eller av preparatet (i næringsmidler, i human- eller
veterinærmedisin, i landbruk og i industri). For hver enkelt bruk oppføres produktets
handelsbetegnelser, indikasjoner og kontraindikasjoner.

4.5. Om nødvendig, tiltak for å forebygge risiko og beskyttelsesmidler ved produksjon og bruk.

5. Kontrollmetoder

5.1. Beskrivelse av de metoder som er brukt ved bestemmelse av kriteriene oppført i nr. 1.3, 2.3,
2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 og 4.3.

5.2. Beskrivelse av kvalitative og kvantitative analysemetoder til rutinekontroll av tilsetningsstoffet
i premikser og fôrvarer.

5.3. Beskrivelse av kvalitative og kvantitative analysemetoder til identifikasjon og måling av
reststoffer av tilsetningsstoffer i animalske produkter.

Merknad: Beskrivelsen av disse metodene og resultatene av dem skal følges av opplysninger
om gjenfinningsprosent, spesifisitet, følsomhet, deteksjonsgrenser, eventuell
interferens, reproduserbarhet samt om metoden for prøvetaking. Referansestandarder
for preparatet og det aktive stoffet skal foreligge.

For mikroorganismer skal det opplyses om deteksjonsmetodene, metodene for opptelling og
identifikasjon samt relevante markører.

KAPITTEL III

UNDERSØKELSER MED HENSYN TIL TILSETNINGSSTOFFETS
EFFEKTIVITET

1. Undersøkelser med hensyn til forbedring av fôrvarenes egenskaper

Disse undersøkelsene gjelder teknologiske tilsetningsstoffer som antioksidanter, konserverings-
midler, bindemidler, emulgerings-, stabilisator- og geleringsmidler osv., som skal forbedre
eller stabilisere premiksenes og fôrvarenes egenskaper. Visse mikroorganismer og/eller
enzympreparater kan også anses som teknologiske tilsetningsstoffer dersom de forbedrer
relevante egenskaper ved fôrvarene.

Tilsetningsstoffenes effektivitet bør påvises ved hjelp av egnede kriterier ved at fôrvarer som er
tilsatt tilsetningsstoffer sammenlignes med negative kontrollfôrvarer under de fastsatte
bruksvilkår, og eventuelt fôrvarer som inneholder teknologiske tilsetningsstoffer med kjent
effektivitet.
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Den nøyaktige art av de aktive stoffene, preparatene, premiksene og fôrvarene som undersøkes,
partienes referansenummer, konsentrasjonen av det aktive stoffet i premikser og fôrvarer,
forsøksvilkårene (temperatur, fuktighet osv.), forsøkenes tidspunkt og varighet samt negative
virkninger og andre observasjoner som er gjort under forsøkene, skal presiseres for hver
undersøkelse.

2. Undersøkelser med hensyn til tilsetningsstoffenes virkning på husdyrproduksjon

Disse undersøkelsene gjelder avlstekniske tilsetningsstoffer som har virkning på husdyr-
produksjonen. Følgende undersøkelser, herunder forholdet mellom dose og virkning, skal utføres
på hver målart ved sammenligning med negative kontrollgrupper, og eventuelt grupper som gis
fôrvarer som inneholder tilsetningsstoffer med kjent effektivitet.

Dersom det aktive stoffet er en blanding av aktive bestanddeler, skal forekomst av hver bestanddel
begrunnes.

2.1. Med hensyn til koksidiostatika og andre legemidler bør det i første rekke legges vekt på å
påvise spesifikke virkninger, særlig profylaktiske egenskaper (f.eks. sykelighet, antall oocyster
og vurdering av skader). Det kan vedlegges opplysninger om virkningen på utnyttelsen av
fôrvarene, dyrenes vekst samt de animalske produktenes mengde og handelskvalitet.

2.2 For andre avlstekniske tilsetningsstoffer (herunder eventuelle mikroorganismer og/eller
enzympreparater) bør det skaffes opplysninger om virkningen på utnyttelsen av fôrvarene,
dyrenes vekst, de animalske produktenes ytelse og egenskaper, dyrs velferd samt andre parametre
med positiv virkning på husdyrproduksjon.

2.3. Vilkår for forsøket:

Det skal gis en beskrivelse av forsøkene, og resultatene skal framlegges enkeltvis og i detalj.
Det bør utarbeides en rapport om de statistiske analysene og de anvendte metodene. Følgende
opplysninger må presiseres:

2.3.1. Dyrenes art, rase eller stamme, alder og kjønn samt identifikasjonsmetode.

2.3.2. Antall forsøks- og kontrollgrupper, antall dyr i hver gruppe. Antall utvalgte dyr av begge kjønn
må være tilstrekkelig for statistiske formål.

2.3.3. Konsentrasjonen av det aktive stoffet (og eventuelle stoffer som anvendes i sammenligninger)
i fôrvarene, påvist ved en kontrollanalyse i henhold til metoden som anses som egnet. De
anvendte partienes referansenummer. Rasjonens kvalitative og kvantitative ernæringsmessige
sammensetning.

2.3.4. Sted for hvert forsøk, dyrenes fysiologiske og helsemessige tilstand, samt de forskjellige fôrings-
og oppdrettsvilkår i henhold til gjeldende praksis i Fellesskapet. Kontrollen av fôrvarene og
bestemmelsene som er vedtatt med sikte på å forebygge kontaminasjon av kontrollgrupper
under forsøket (særlig for mikroorganismer: krysskontaminering av fôrvarer med
mikroorganismer).

2.3.5. Dato og nøyaktig varighet for forsøkene, dato for undersøkelsene og undersøkelsenes art.

2.3.6. Negative virkninger og andre virkninger som er framkommet under forsøket og tidspunktet for
forekomsten av dem.

3. Undersøkelse av animalske produkters kvalitet

Undersøkelser av organoleptiske, ernæringsmessige, hygieniske og teknologiske egenskaper
ved produkter fra dyr som er gitt fôrvarer som inneholder tilsetningsstoffet.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.25/ 13.6.1996

 00

12

KAPITTEL IV

UNDERSØKELSER MED HENSYN TIL SIKKERHETEN VED
ANVENDELSE AV TILSETNINGSSTOFFET

Undersøkelsene angitt i dette kapittel skal gjøre det mulig å vurdere

- sikkerheten i forbindelse med anvendelsen av tilsetningsstoffet for målartene,

- risiko ved innånding og kontakt med huden, slimhinnene og øynene for personer som håndterer
tilsetningsstoffet ublandet eller som bestanddel i premikser eller fôrvarer,

- risiko for forbrukeren som følge av konsum av næringsmidler som inneholder rester av
tilsetningsstoffet eller metabolitter av dette,

- risiko for forurensing eller for persistens i miljøet på grunn av selve tilsetningsstoffet eller av
nedbrytingsprodukter av tilsetningsstoffet utskilt fra dyrene,

- eventuell risiko for andre arter enn målartene.

Disse undersøkelsene kreves i sin helhet eller delvis, avhengig av tilsetningsstoffets art og foreslåtte
bruksvilkår.

Som hovedregel er det fastsatt at mikroorganismene og/eller enzympreparatene ikke skal stamme fra
eller bestå av mikroorganismer som er sykdomsframkallende eller toksiske for målartene eller for
mennesker under de forventede bruksvilkårene.

For mikroorganismer og/eller enzympreparater skal det utføres egnede sikkerhetstester, med mindre det
foreligger annen tilstrekkelig dokumentasjon om sikkerheten ved anvendelsen av disse. For
mikroorganismene skal det utføres minst én undersøkelse av målartens toleranse.

Prinsipielt sett kreves det ikke toksikologiske undersøkelser for enzymer framstilt av spiselige deler av
planter eller dyr; derimot kan visse toksikologiske undersøkelser være nødvendige dersom disse delene
vanligvis ikke anses som del av den vanlige rasjonen.

Dersom det aktive stoffet er kjemisk spesifisert, er kunnskapen om det aktive stoffets metabolisme hos
de ulike målartene, samt om sammensetningen og biotilgjengeligheten av dets reststoffer i vev, avgjørende
for å definere omfanget av undersøkelsene som skal utføres på forsøksdyr for å vurdere risikoen for
forbrukeren.

Dessuten er kunnskap om sammensetningen, samt fysisk-kjemiske og biologiske egenskaper ved utskilte
rester av tilsetningsstoffet nødvendig for å fastsette omfanget av undersøkelsene som er nødvendige for
å vurdere risikoen for forurensing eller persistens i miljøet.

1. Undersøkelser på målarter

1.1. Toksikologiske undersøkelser av tilsetningsstoffet

Toleranseforsøk.

Undersøkelse av biologiske, toksikologiske, makroskopiske og histologiske virkninger.
Bestemmelse av sikkerhetsmarginen mellom den foreslåtte største dose og den dose som gir
negative virkninger. Det kan være tilstrekkelig å oppgi en minimumsverdi eller en
tilnærmingsverdi for denne marginen dersom det bevises at den dosen som fører til negative
virkninger, langt overskrider den foreslåtte største dose.
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1.2. Mikrobiologiske undersøkelser av tilsetningsstoffet

1.2.1. Dersom et kjemisk spesifisert aktivt stoff har en antimikrobiell aktivitet ved den konsentrasjonen
stoffet anvendes med i fôrvaren, skal det framlegges undersøkelser om tilsetningsstoffets
antibakterielle virkeområde ved bestemmelse av den laveste konsentrasjon som har
inhibitoreffekt (MIC) på forskjellige sykdomsframkallende og ikke-sykdomsframkallende
gramnegative og grampositive bakteriearter.

1.2.2. Undersøkelse av kryssresistens overfor terapeutiske antibiotika ved bestemmelse av laveste
konsentrasjon som har inhibitoreffekt på mutanter som er framstilt in vitro, og som viser
kromosomal resistens overfor tilsetningsstoffet. I tilfeller med mikroorganismer som er resistente
overfor terapeutiske antibiotika, bør denne resistensens genetiske opprinnelse påvises.

1.2.3. Undersøkelser for å finne ut om tilsetningsstoffet kan selektere resistensfaktorer. Disse
undersøkelsene skal gjennomføres under tilnærmet naturlige forhold på de dyrearter
tilsetningsstoffet særlig er beregnet på. Deretter skal det undersøkes om de R-faktorer som
eventuelt er funnet, er multiresistente og overførbare.

1.2.4. Undersøkelser for å vurdere virkningen av tilsetningsstoffet på:

- mikrofloraen i fordøyelseskanalen,

- koloniseringen av fordøyelseskanalen dersom det dreier seg om en mikroorganisme
eller en blanding av flere stammer av mikroorganismer,

- utsetting eller utskillelse av sykdomsframkallende mikroorganismer dersom det kjemisk
spesifiserte aktive stoffet viser en antimikrobiell aktivitet.

1.2.5. Dersom det aktive stoffet viser antimikrobiell aktivitet, bør det foretas feltundersøkelser for å
kontrollere prosentdelen av bakterier som er resistente overfor tilsetningsstoffet. Disse
undersøkelsene skal utføres med tilstrekkelig lange intervaller før, under og etter (en måned)
anvendelsen av tilsetningsstoffet.

1.2.6 Dersom det aktive stoffet er en mikroorganisme, bør det undersøkes om det er resistent overfor
antibiotika.

1.2.7. Dersom det aktive stoffet (f.eks.: et enzympreparat) er produsert av en mikroorganisme, bør
konsentrasjonen av levende mikroorganismer fastsettes.

1.2.8. Dersom tilsetningsstoffet inneholder eller består av en genetisk modifisert organisme i henhold
til artikkel 2 nr. 1 og 2 i direktiv 90/220/EØF, skal følgende opplysninger framlegges:

- en kopi av vedkommende myndigheters skriftlige samtykke av frivillig utsetting av
genetisk modifiserte organismer i miljøet til forsknings- og utviklingsformål, i samsvar
med artikkel 6 nr. 4 i direktiv 90/220/EØF, og sammendraget av meldingen nevnt i
artikkel 9 i nevnte direktiv, utarbeidet i samsvar med mønsteret i vedlegget til rådsvedtak
91/596/EØF(12),

- den fullstendige tekniske dokumentasjonen som skal inneholde: opplysningene som er
påkrevd i vedlegg II til direktiv 90/220/EØF, ved behov utvidet for å ta hensyn til de
forskjellige stedene for anvendelsen av tilsetningsstoffet; opplysninger om data og
resultater som er oppnådd ved utsetting til forsknings- og utviklingsformål med hensyn
til økosystemene som kan bli berørt av anvendelsen av tilsetningsstoffet; vurdering av
risikoen for menneskers helse, dyrehelsen og miljøet i forbindelse med den/de genetisk
modifiserte organismen(e) (GMO) i produktet, og opplysningene oppnådd på forsknings-
og utviklingstrinnet med hensyn til virkningen av utsettingen på menneskers helse og
miljøet,

(12) EFT nr. L 322 av 23.11.1991, s. 1.
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- vilkårene for markedsføring av tilsetningsstoffet, særlig vilkårene for særskilt anvendelse
og håndtering, og et forslag til merking og emballering som minst skal inneholde
opplysningene nevnt i vedlegg III til direktiv 90/220/EØF.

Dersom personen som er ansvarlig for dokumentasjonen, på grunnlag av en utsetting som er
meldt i samsvar med del B i direktiv 90/220/EØF eller av grunngitte faktiske vitenskapelige
årsaker, finner at markedsføringen eller anvendelsen av tilsetningsstoffet ikke utgjør en risiko
for menneskers helse, dyrehelsen eller for miljøet, kan denne personen foreslå at det ikke skal
tas hensyn til ett eller flere av vilkårene i vedlegg III B.

Alle opplysninger om data eller resultater fra utsetting av den samme GMO eller den samme
kombinasjon av GMO som allerede er meldt eller er i ferd med å bli meldt og/eller utført av
personen som er ansvarlig for dokumentasjonen innenfor eller utenfor Fellesskapet, skal
meddeles.

Andre data eller resultater fra meldingene som allerede er framlagt av andre personer, kan også
nevnes dersom de sistnevnte har gitt sitt skriftlige samtykke.

1.3. Undersøkelser av det aktive stoffets metabolisme og reststoffer(13)(14) (ved kjemisk spesifiserte
aktive stoffer)

1.3.1. Undersøkelse av metabolismen:

- metabolismebalansen: hastighet og omfang av opptak og utskillelse av det aktive stoffet,

- identifikasjon av de viktigste metabolittene og metabolismeveier,

- distribusjon og utskillelse (galle, urin, avføring) av metabolittene,

- eventuell innvirkning fra mikrofloraen i tarm og mage, den enterohepatiske syklus og
caekotrofi på metabolismen.

1.3.2. Analytisk undersøkelse av reststoffer: kvalitativ og kvantitativ sammensetning av reststoffene
(aktivt stoff, metabolitter) i de forskjellige matvarene fra dyr, etter at det er oppnådd likevekt i
metabolismen og under praktiske bruksforhold for tilsetningsstoffet.

1.3.3. Kinetisk undersøkelse av reststoffene (etter gjentatt tilførsel av tilsetningsstoffet i samsvar med
foreslått bruk); det aktive stoffets persistens og de viktigste metabolitter i ulike organer og vev
når fôrvarene tilsatt tilsetningsstoff ikke lenger tilføres.

1.3.4. Undersøkelse av reststoffenes biotilgjengelighet i matvarer fra dyr (se nr. 3.7).

1.3.5. Kontrollmetoder: kvalitative og kvantitative analysemetoder brukt i undersøkelsene nevnt i nr.
1.3.1 til 1.3.4, med angivelse av gjenfinningsprosent, spesifisitet og påvisningsgrenser.
Analysemetodene for reststoffer skal være så følsomme at det er mulig å påvise reststoffer på
nivåer der toksisiteten er ubetydelig.

2. Undersøkelser av utskilte reststoffer (når det aktive stoffet er kjemisk spesifisert)

2.1. Art og konsentrasjon av reststoffer fra tilsetningsstoffet (aktivt stoff, metabolitter) i ekskrementer.

2.2. Persistens (halveringstid) og kinetikk for nedbryting av disse reststoffene i fast og flytende
gjødsel og i strø.

2.3. Innvirkning på dannelse av metan.

(13) Undersøkelsene nevnt i nr. 1.3.1, 1.3.3, og 1.3.4 bør utføres med merkede molekyler eller andre egnede metoder; valg av
den anvendte metoden skal begrunnes i hvert tilfelle. Merkingen bør være egnet til formålet.

(14) Dersom det aktive stoffet er et gjæringsprodukt, bør undersøkelsene utvides til beslektede stoffer oppstått under
produksjonsprosessen.
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2.4. Nedbryting, persistens (halveringstid) og kinetikk for nedbryting i jord (forskjellige jordarter).

2.5. Innvirkning på dyrelivet i jorda og mikrobielle omdanningsprosesser (nedbryting av plante- og
dyrerester).

2.6. Innvirkning på planter som vokser på land (f.eks.: frøets spireevne, plantevekst, opptak i planter).
Disse undersøkelsene skal utføres under kontrollerte forhold i felten på ulike plantearter.

2.7. Vannløselighet og -stabilitet for derivater av tilsetningsstoffet (aktivt stoff, metabolitter).

2.8. Innvirkning på livet i vann.

2.8.1. Innvirkning på flora (f.eks. Chlorella).

2.8.2. Toksisitet hos virvelløse dyr (f.eks. Daphnia magna).

2.8.3. Toksisitet hos fisk (minst to av de viltlevende artene som finnes innenfor Fellesskapets
territorium).

3. Undersøkelser på forsøksdyr

Undersøkelsene skal utføres på det aktive stoffet og dets viktigste metabolitter eller produkter
dersom sistnevnte også forekommer i spiselige og biotilgjengelige animalske produkter. Dersom
det er mulig, skal det velges forsøksdyr som kan fordøye og omdanne tilsetningsstoffet på
samme måte som mennesker eller måldyr.

Det skal gis en detaljert beskrivelse av forsøkene, med angivelse av de dyrearter og -stammer
som er brukt, forsøks- og kontrollgruppenes størrelse og antall, dosene som er tilført,
diettsammensetning og resultater av fôrvareanalyser, oppdrettsforhold, forsøkenes nøyaktige
varighet, dato for de ulike undersøkelser samt dødelighet. Det skal gis detaljerte opplysninger
om makroskopiske, patologiske og histopatologiske funn hos forsøksdyrene, med opplysning
om tidspunktet for oppståelse av alle patologiske skader. Alle resultater samt den statistiske
vurderingen av dem skal framlegges i detalj.

3.1. Akutt toksisitet (gjelder ikke mikroorganismer)

3.1.1. Undersøkelser av akutt toksisitet ved fôring skal utføres på to dyrearter hvorav den ene helst
bør være rotte. Høyeste dose bør ikke overskride 2 000 mg/kg kroppsvekt. Det skal gis detaljerte
opplysninger om biologiske virkninger observert i løpet av en periode på minst to uker etter at
dosen er tilført. Disse undersøkelsene er ikke relevante for enzympreparater.

3.1.2. Det skal ved egnede forsøk foretas undersøkelse av akutt toksisitet ved innånding, av
hudirritasjoner og, om nødvendig, av irritasjoner i slimhinnene samt av allergiframkallende
virkning for å vurdere eventuell risiko i forbindelse med håndtering av tilsetningsstoffet.

3.2. Mutagenitet

3.2.1. For et kjemisk spesifisert aktivt stoff

For å identifisere aktive stoffer eller metabolittene eller produkter som har mutagenitets-
egenskaper, skal det gjennomføres en utvalgt kombinasjon av mutagenitetsforsøk basert på
ulike genetiske mekanismer. Disse forsøkene skal gjennomføres ved aktivering av metabolismen
med og uten mikrosomale preparater av pattedyr.
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Det anbefales bruk av følgende tester:

a) en test for genmutasjoner i et prokaryotisk system,

b) en test for genmutasjoner i et in vitro eukaryotisk system eller en kjønnsbestemt recessiv
letaltest i Drosophilia melanogaster,

c) en test for kromosomforandringer in vitro og in vivo.

Dette forslaget til testkombinasjon innebærer likevel ikke at andre tester er uegnet, eller at
andre tester, særlig in-vivo-tester, ikke kan aksepteres som alternativ.

I alle tilfeller bør det gis begrunnelse for valg av test. Testene skal gjennomføres i samsvar med
etablerte, godkjente framgangsmåter. Avhengig av resultatet av testene og stoffets generelle
toksikologiske profil og beregnede bruk, kan det angis tilleggsundersøkelser.

3.2.2. For enzympreparater fra mikroorganismer kreves det særlig følgende tester:

a) en test for genmutasjoner i bakterier,

b) en test for kromosomforandringer (helst in vitro).

De toksikologiske undersøkelsene skal, om mulig, utføres på et parti som stammer fra et ferdig
og renset gjæringsprodukt før tilsetning av bærere, fortynningsmidler eller andre stoffer. Disse
testene skal vanligvis utføres ifølge retningslinjene(15) utarbeidet av internasjonalt anerkjente
organer.

På grunn av virkningene på cellene forårsaket av visse enzympreparaters proteinart og/eller
enzymaktiviteter, kan endringer av de standardiserte testprotokollene, særlig ved forsøk in
vitro, være nødvendig. Slike avvik kan aksepteres dersom de er tilfredsstillende grunngitt.

Forsøkssystemet er utarbeidet for å påvise ikke-spesifiserte toksikologiske reaksjoner og
gentoksiske virkninger. Opplysningene fra alminnelige spesifikasjoner og denne forsøksserien
sammen, gjør det mulig å vurdere forekomst av kjente spesifikke toksiner samt ukjente
sammensetninger av toksiner.

Den toksikologiske rapporten skal inneholde en tilfredsstillende dokumentasjon på at forsøkene
er utført med et materiale som utgjør grunnlaget for handelsvaren som beskrevet i det tekniske
dokumentet.

3.3. Farmakokinetiske aspekter

For kjemisk spesifiserte aktive stoffer skal balanseundersøkelser og identifikasjon av
metabolittene utføres med molekyler som er merket på en egnet måte eller andre egnede teknikker
og etter at det i et passende tidsrom er tilført enkeltdoser og flerdoser av det aktuelle aktive
stoffet. Metabolismeundersøkelser skal også omfatte farmakokinetiske undersøkelser av det
aktive stoffet og dets viktigste metabolitter. Ved utvelgelse av den art som er mest egnet til
senere toksikologiske undersøkelser, skal det tas hensyn til forskjeller i det aktive stoffets
metabolisme hos de ulike artene.

3.4. Subkronisk toksisitet

Vanligvis skal disse undersøkelsene gjennomføres på to dyrearter, der den ene helst bør være
rotte. Den andre arten kan i enkelte tilfeller være en målart. Stoffet skal tilføres gjennom fôret,
og forholdet mellom dose og virkning skal fastslås. Forsøket skal vare minst 90 dager for
gnagere.

(15) Som for eksempel:

- Framlegging av en søknad om vurdering av et tilsetningsstoff i næringsmidler før godkjenning, 1989 (ISBN 92-826-0135-B),

- Rapport fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler om retningslinjene for vurdering av sikkerheten ved anvendelse av tilsetningsstoffer
i næringsmidler, 1980, 10. serie av rapporter (EUR 6892).
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I enkelte tilfeller er det ønskelig med undersøkelser som varer fra seks måneder til to år på
andre dyr som ikke er gnagere, for å fastslå variasjonen i de ulike dyreartenes følsomhet overfor
det aktuelle stoffet.

Disse undersøkelsene skal ikke anvendes på mikroorganismer. For enzympreparater fra
mikroorganismer kan en oral toksikologisk undersøkelse på 90 dager på en art gnagere være
tilstrekkelig.

3.5. Kronisk toksisitet, kreftframkallende egenskaper

Undersøkelser av kronisk toksisitet skal utføres på en art gnagere (fortrinnsvis rotte), og
undersøkelser av kreftframkallende egenskaper fortrinnsvis på to arter gnagere. Stoffet skal
tilføres i ulike doser gjennom fôret. Det kan også utføres en kombinert undersøkelse av kronisk
toksisitet og kreftframkallende egenskaper med påvirkning in utero. Forsøkene skal strekke
seg over minst 24 måneder på rotter og 18 måneder på mus. Dersom forsøkene strekker seg ut
over den fastsatte minsteperioden, skal de avsluttes når antallet overlevende dyr i hver gruppe,
unntatt den gruppe som har fått den høyeste dosen, er redusert til 20 %. Fullstendig klinisk-
kjemiske og hematologiske undersøkelser samt urinundersøkelser skal utføres med passende
mellomrom under hele forsøksperioden. Fullstendige makroskopiske og histologiske
undersøkelser skal utføres på alle dyr som dør under forsøket, og på alle overlevende dyr ved
forsøkets slutt.

Disse undersøkelsene skal ikke anvendes på mikroorganismer og enzympreparater.

3.6. Toksisk innvirking på fruktbarhet (for kjemisk spesifiserte aktive stoffer)

Undersøkelser av fruktbarheten skal fortrinnsvis utføres på rotter. De skal strekke seg over
minst to generasjoner i direkte avstamning, og kan kombineres med undersøkelser av
embryotoksisitet, herunder undersøkelse for teratogenitet.

Alle parametre med hensyn til fruktbarhet, drektighet, fødsel og den peri- og postnatale perioden
skal studeres nøye og rapporteres. Særlige undersøkelser for teratogenitet skal utføres på minst
to egnede dyrearter.

3.7. Metabolittenes toksisitet (for kjemisk spesifiserte aktive stoffer)

Dokumenter om beregning av reststoffkonsentrasjonen skal framlegges med sikte på vurdering
av risikoen for mennesker.

Grunnlaget for beregning av den foreslåtte tilbakeholdelsestiden skal framlegges.
Undersøkelsene nevnt i nr. 1.3.4 skal utføres på forsøksdyr.

3.8. Andre egnede undersøkelser

Det kan framlegges enhver annen særskilt undersøkelse som kan gi nyttig tilleggsinformasjon
til vurdering av det aktuelle stoffet, f.eks. undersøkelser av biotilgjengelighet, nevrotoksisitet
eller immuntoksisitet.
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(16) Som «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 Aspergillus»
av Raper og Fennel.

KAPITTEL V

MONOGRAFIMODELL

1. Tilsetningsstoffets identitet

1.1. Foreslått(e) handelsbetegnelse(r)

1.2. Type tilsetningsstoff i henhold til dets hovedfunksjon.

1.3. Kvalitativ og kvantitativ sammensetning (aktivt stoff, andre bestanddeler, urenheter).

1.4. Fysisk tilstand, partikkelstørrelse.

1.5. Eventuell spesifikk bearbeiding.

Merknad: Dersom det aktive stoffet er en blanding av aktive bestanddeler, skal hver bestanddel
klart kunne defineres, og hovedbestanddelene skal beskrives enkeltvis med angivelse
av mengden av disse i blandingen.

2. Spesifikasjoner med hensyn til det aktive stoffet

2.1. For kjemisk spesifiserte stoffer: generisk navn, kjemisk betegnelse i henhold til IUPAC-
nomenklaturen, andre internasjonale generiske navn og forkortelser. CAS-nummer (Chemical
Abstract Service Number).

For mikroorganismer: taksonomisk navn og beskrivelse i henhold til de internasjonale
nomenklaturkodene. Andre internasjonalt anerkjente håndbøker om klassifisering kan også
anvendes(16).

For enzympreparater: betegnelse i henhold til de viktigste enzymaktiviteter beskrevet av IUB/
IUPAC. EINECS- og CAS nummer.

2.2. Bruttoformel og strukturformel samt molekylvekt. Dersom det aktive stoffet er et
gjæringsprodukt, kvalitativ og kvantitativ sammensetning av hovedbestanddelene.

For mikroorganismer: betegnelse og sted for kultursamlingen der stammen er deponert, om
mulig i en samling i Det europeiske fellesskap, deponeringsnummer, genetisk modifisering og
alle egenskaper som er viktige for identifikasjon av organismen.

For enzympreparater: biologisk opprinnelse (ved mikrobiell opprinnelse: betegnelse og sted
for kultursamlingen der stammen er deponert, om mulig i en samling i Det europeiske fellesskap,
deponeringsnummer, genetisk modifisering og alle egenskaper som er viktige for identifikasjon
av enzympreparatet, herunder genetisk identifikasjon), aktiviteter med hensyn til egnede kjemisk
rene standardsubstrater og andre fysisk-kjemiske egenskaper.

2.3. Renhetsgrad

Kvalitativ og kvantitativ sammensetning av urenhetene.

For mikroorganismer: genetisk stabilitet og renhet i de dyrkede stammene.
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For enzympreparater:

- renhet [måling av graden av mikrobiell kontaminasjon, tungmetaller, fravær av toksiner
(f. eks. mykotoksiner) fra opprinnelsesorganisasjonen, påvist ved en egnet metode],

- fravær av antimikrobiell aktivitet ved den konsentrasjonen som er brukt i fôrvaren,
påvist ved en egnet metode,

- sammensetning av ikke-enzymatiske bestanddeler [særlig Total Organic Solids (TOS)].

2.4. Relevante egenskaper

For kjemisk spesifiserte stoffer: elektrostatiske egenskaper, smeltepunkt, kokepunkt,
nedbrytingstemperatur, tetthet, damptrykk, løselighet i vann og i organiske løsemidler, masse-
og absorpsjonsspekter samt alle andre relevante fysiske egenskaper.

For mikroorganismer: relevante egenskaper for identifikasjonen og den fastsatte bruken (f.
eks.: vegetativ form eller sporeform, KDE per gram).

For enzympreparater: optimal(e) pH-verdi(er), optimal(e) temperatur(er) og andre relevante
egenskaper.

3. Tilsetningsstoffets fysisk-kjemiske, teknologiske og biologiske egenskaper

3.1. Stabilitet (for mikroorganismer: tap av biologisk aktivitet, f. eks.: levedyktighet) overfor
påvirkninger i miljøet som lys, temperatur, pH, fuktighet og oksygen. Holdbarhetstid.

3.2. Stabilitet (for mikroorganismer: tap av biologisk aktivitet, f. eks.: levedyktighet) under
framstilling av premikser og fôrvarer, særlig stabilitet overfor varme, trykk og fuktighet.
Eventuelle nedbrytingsprodukter.

3.3. Stabilitet (for mikroorganismer: tap av biologisk aktivitet, f. eks.: levedyktighet) under lagring
av premikser og fôrvarer under definerte lagringsforhold. Holdbarhetstid.

3.4. Andre relevante fysisk-kjemiske, teknologiske eller biologiske egenskaper, særlig evnen til å
danne homogene blandinger i premikser og fôrvarene, støvdannende egenskaper, og for
mikroorganismer og/eller enzympreparater, vurdering av resistens overfor nedbryting eller tap
av biologisk aktivitet i fordøyelseskanalen eller ved simulering in vitro.

3.5. Fysisk-kjemisk eller biologisk uforenelighet eller interaksjon (f.eks. med fôrvarer, andre
godkjente tilsetningsstoffer eller legemidler).

4. Kontrollmetoder

4.1. Beskrivelse av de metoder som er brukt ved bestemmelse av kriteriene oppført i nr. 1.3, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 i dette kapittel.

4.2. Beskrivelse av kvalitative og kvantitative analysemetoder til identifikasjon og måling av
reststoffer av tilsetningsstoffet i animalske produkter.

4.3. Dersom nevnte metoder har vært offentliggjort, kan det være tilstrekkelig å angi
litteraturhenvisningene og skaffe til veie de tilsvarende opptrykk.

5. Tilsetningsstoffets biologiske egenskaper

5.1. For koksidiostatika og andre legemidler, angivelse av de profylaktiske egenskaper (sykelighet,
antall oocyster og vurdering av skader).
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5.2. For andre avlstekniske tilsetningsstoffer enn de som er angitt i nr. 5.1, herunder eventuelt
mikroorganismer og/eller enzympreparater, angivelse av virkningen på utnyttelsen av fôrvarene,
dyrenes vekst, de animalske produktenes ytelse og egenskaper, dyrs velferd samt andre parametre
med positiv virkning på husdyrproduksjon.

5.3. Kontraindikasjoner eller eventuelle advarsler, herunder biologisk uforenelighet, med
begrunnelse.

6. Kvalitativ og kvantitativ angivelse av eventuelle reststoffer i animalske produkter etter
at tilsetningsstoffet er brukt på fastlagt måte

7. Andre relevante kjennetegn til identifikasjon av tilsetningsstoffet


