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KOMMISJONSDIREKTIV 94/41/EF

av 18. juli 1994

om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om 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 7, og

ut fra følgende betraktninger:

Bestemmelsene i direktiv 70/524/EØF fastsetter at innholdet i
vedleggene regelmessig må tilpasses den vitenskapelige og
tekniske utvikling. Vedleggene ble konsolidert ved
kommisjonsdirektiv 91/248/EØF(3).

Det er i flere medlemsstater gjort forsøk i stor utstrekning med
bruken av et tilsetningsstoff som tilhører gruppen bindemidler,
antiklumpemidler og koaguleringsmidler. På bakgrunn av de
erfaringer som er gjort, synes det som om dette nye stoffet kan
godkjennes i hele Fellesskapet.

Det er i visse medlemsstater gjort vellykkede forsøk med ny bruk
av tilsetningsstoffer som tilhører gruppene antibiotika og
mikroorganismer. Den nye bruken bør godkjennes midlertidig
på nasjonalt plan, inntil bruken kan godkjennes på fellesskapsplan.

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

Utferdiget i Brussel, 18. juli 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 209 av 12.8.1994, s. 18, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/95 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 124 av 18.5.1991, s. 1.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedleggene til direktiv 70/524/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i 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.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

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

I vedleggene til direktiv 70/524/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I

1.1. i del L «Bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler»

1.1.1. endres EF-nummeret for sepiolitt til E 562,

1.1.2. skal nytt nummer lyde:

EF- Tilsetnings- Kjemisk betegnelse, Dyreart eller Høyeste Laveste Høyeste Andre
nummer stoff beskrivelse dyregruppe alder innhold innhold bestemmelser

mg/kg fullfôr

«E 563 Sepiolittleire Hydratisert magnesiumsilikat Alle dyrearter - - 20 000 Alle fôrvarer»
av sedimentær opprinnelse eller
som inneholder minst 40 % dyregrupper
sepiolitt og 25 % illitt,
asbestfritt

2. I vedlegg II

2.1. i del A «Antibiotika» skal nytt nummer lyde:

Nummer Tilsetnings- Kjemisk betegnelse, Dyreart eller Høyeste Laveste Høyeste Andre Tillatelsens
stoff beskrivelse dyregruppe alder innhold innhold bestemmelser varighet

mg/kg fullfôr

«31 Sink- C
66

H
103

O
16

N
17

SZn Oppfôrings- - 5 50 - 30.11.1995
bacitracin (polypeptid som inne- kylling

holder 12 til 20 % sink) Svin 6 måneder 5 50 - 30.11.1995»

2.2. i del O «Mikroorganismer» skal nytt nummer lyde:

Nummer Tilsetnings- Kjemisk betegnelse, Dyreart eller Høyeste UFC/kg fullfôr  Andre Tillatelsens
stoff beskrivelse dyregruppe alder Minst Høyst bestemmelser varighet

«2 Bacillus Blanding av Bacillus Smågris 4 måneder 1,28 x 109 3,2 x 109 - 30.11.1995»
licheniformis licheniformis og
(DSM 5749) Bacillus subtilis som
Bacillus sub- inneholder minst
tilis (DSM 3,2 x 109 UFC/g
5750) ( i for- tilsetningsstoff
holdet 1/1) (1,6 x 109 UFC/g

av hver bakterie)


