
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:

1) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om
tilsetningsstoffer i fôrvarer(4) fastsetter minstekravene
som produsenter av visse tilsetningsstoffer, premikser og
fôrblandinger som inneholder disse tilsetningsstoffene,
skal oppfylle.

2) Ifølge disse reglene er det bare produsenter oppført på en
nasjonal liste som kan framstille eller bruke visse kate-
gorier av tilsetningsstoffer, premikser og fôrblandinger
som inneholder slike tilsetningsstoffer.

3) Personer som oppbevarer varer omfattet av dette direktiv
bare for å fremme salget av dem eller transportere dem,
anses ikke som mellommenn som definert i dette direktiv.

4) Med sikte på gjennomføringen av det indre marked må en
del valgfrie bestemmelser som fortsatt tillater medlems-
statene å fravike fellesskapsbestemmelsene på det
aktuelle området, oppheves, og kriteriene for godkjenning
eller registrering av produsenter eller mellommenn må
presiseres for å unngå konkurransevridning som følge av
at medlemsstatene anvender og tolker de tidligere
godkjenningsvilkårene forskjellig, og for å motvirke
eventuelle negative virkninger på folkehelsen, dyrehelsen

eller miljøet på grunn av farene som er knyttet til bruken
av visse tilsetningsstoffer.

5) For å hindre forekomsten av visse særlig uønskede stoffer
i fôrvarer, tar rådsdirektiv 74/63/EØF av 17. desember
1973 om fastsettelse av det høyest tillatte innhold av
uønskede stoffer og produkter i fôrvarer(5) sikte på å
begrense innholdet av slike stoffer i råvarer til et
akseptabelt nivå. Disse reglene begrenser også bruken av
disse råvarene til de personer som har de kvalifikasjoner,
de anlegg og det utstyr som kreves for å sikre at råvarene
fortynnes slik at det høyeste innhold som fastsatt i
direktivet med hensyn til de forskjellige typer
fôrblandinger, overholdes.

6) Virksomheter som produserer visse stoffer oppført i
rådsdirektiv 82/471/EØF av 30. juni 1982 om visse
produkter som brukes i fôrvarer(6), må i likhet med
mellommenn også ha godkjenning.

7) For å sikre produktkvaliteten og hindre forekomsten av
rester av visse tilsetningsstoffer i animalske produkter
eller høyt innhold av visse uønskede stoffer som følge av
mangelfull framstilling, må alle produsenter av
tilsetningsstoffer, premikser, fôrblandinger og visse
produkter nevnt i direktiv 82/471/EØF, i likhet med
mellommenn godkjennes eller registreres på grunnlag av
ensartede og nøyaktige kriterier.

8) Kravene som stilles til utøvelse av aktivitetene omhandlet
i dette direktiv, må stå i forhold til farene knyttet til
virksomhetenes framstilling og bruk av tilsetningsstoffer
og premikser oppført i direktiv 70/524/EØF, produkter
nevnt i direktiv 82/471/EØF og råvarer som inneholder
uønskede stoffer eller produkter oppført i direktiv
74/63/EØF.

9) Virksomheter som ønsker å framstille eller bruke
produkter som anses som følsomme i henhold til dette
direktiv, må ha forhåndsgodkjenning på grunnlag av
meget strenge vilkår som skal beskytte dyrehelsen,
folkehelsen og miljøet. I unntakstilfeller kan imidlertid
medlemsstatene vedta å ikke godkjenne en bestemt
kategori virksomheter, forutsatt at slike tiltak ikke hindrer
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RÅDSDIREKTIV 95/69/EF

av 22. desember 1995

om fastsettelse av vilkår og regler for godkjenning og registrering av visse virksomheter og
mellommenn på fôrvareområdet og om endring av direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF,

79/373/EØF og 82/471/EØF(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 332 av 30.12.1995, s. 15, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/1999 av 24. september 1999
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. C 348 av 28.12.1983, s. 18.

(2) EFT nr. C 91 av 28.3.1994, s. 296.

(3) EFT nr. C 148 av 30.5.1994, s. 21.

(4) EFT nr. L 270 av 14.12.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjons-

direktiv 95/37/EF (EFT nr. L 172 av 22.7.1995, s. 21).

(5) EFT nr. L 38 av 11.2.1974, s. 31. Direktivet sist endret ved direktiv

94/16/EF (EFT nr. L 104 av 23.4.1994, s. 32).

(6) EFT nr. L 213 av 21.7.1982, s. 8. Direktivet sist endret ved direktiv

95/33/EF (EFT nr. L 167 av 18.7.1995, s. 17).



fri omsetning av landbruksvarer på medlemsstatenes
territorium. For virksomheter som bruker mindre
følsomme produkter, er det imidlertid tilstrekkelig å
kreve registrering på grunnlag av at virksomheten
forplikter seg til å overholde visse vilkår. Dette skillet må
også gjelde for mellommenn som pakker, emballerer,
lagrer eller markedsfører tilsetningsstoffer, premikser av
tilsetningsstoffer eller produkter nevnt i direktiv
82/471/EØF.

10) Prinsippene som ligger til grunn for disse nye reglene,
bør av hensyn til prinsippet om likebehandling gjelde
uten forskjell både for virksomheter som markedsfører
produkter, og for produsenter/oppdrettere som framstiller
fôrvarer utelukkende til bruk ved egen driftsenhet. Det
bør imidlertid fastsettes visse lettelser for de sistnevnte på
grunn av de særlige forhold de utøver sin aktivitet under.

11) Det bør være mulig å endre eller trekke tilbake
godkjenningen dersom en virksomhet endres, opphører
med sine aktiviteter eller ikke lenger oppfyller et
vesentlig vilkår for å utøve sine aktiviteter. De samme
reglene må tilsvarende gjelde for registreringen.

12) Medlemsstatene kan har rett til å innkreve gebyrer for
godkjenningen. Størrelsen på gebyrene bør senere
harmoniseres for å unngå konkurransevridning. Denne
harmoniseringen bør skje innenfor rammen av framtidige
fellesskapsregler om gebyrer eller avgifter som skal
innkreves på fôrvareområdet.

13) Kommisjonen må ha til oppgave å vedta nærmere regler
for gjennomføringen av dette direktiv, herunder vilkårene
for godkjenning og registrering av virksomheter i
tredjestater.

14) Dersom Rådet gir Kommisjonen ansvaret for å gjennom-
føre reglene som er fastsatt om vilkår og regler for
godkjenning og registrering av de aktuelle virksomheter,
må det fastsettes en framgangsmåte for nært samarbeid
mellom medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste
komité for fôrvarer nedsatt ved beslutning
70/372/EØF(1).

15) For å sikre bedre oversikt over vilkår og regler for
godkjenning og registrering av virksomheter på fôrvare-
området, bør de samles i én tekst. Dette betyr at det
eksisterende regelverk må tilpasses.

16) Godkjenning eller registrering av produsentene gjør det
mulig for medlemsstatene å kontrollere produsentene og
om nødvendig gripe inn mot ulovlig bruk av stoffer,
særlig mot bruk av forbudte stoffer som hormoner eller
beta-agonister. Medlemsstatene har plikt til å kontrollere
på forhånd at virksomheter som søker om godkjenning,
faktisk oppfyller minstekravene fastsatt i dette direktiv

for utøvelse av de relevante aktiviteter. De nasjonale
tilsynsmyndighetene må også senere ved egnet kontroll
påse at godkjente eller registrerte virksomheter og
mellommenn faktisk oppfyller vilkårene som de er blitt
pålagt. Disse bestemmelsene må imidlertid anvendes
uten at fellesskapsreglene om organisering av offentlige
kontroller av fôrvarer berøres.

17) Det er nødvendig å vedta disse tiltakene på felles-
skapsplan for å oppnå målet om å gi bedre garanti for
kvaliteten og sikkerheten med hensyn til fôrvarer –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

1. Dette direktiv fastsetter vilkår og bestemmelser som
visse kategorier av virksomheter og mellommenn på
fôrvareområdet skal oppfylle for å kunne utøve aktivitetene
beskrevet i henholdsvis artikkel 2 og 7 og artikkel 3 og 8 i dette
direktiv.

2. Dette direktiv skal anvendes med forbehold for
fellesskapsbestemmelsene om organisering av offentlige
kontroller på fôrvareområdet.

3. I dette direktiv menes med

a) “markedsføring”: det at varer oppbevares med sikte på
salg, herunder tilbud eller enhver annen form for
overdragelse til tredjemann, mot vederlag eller
vederlagsfritt, samt selve salget og andre former for
overdragelse,

b) “virksomhet”: enhver enhet som produserer eller
framstiller tilsetningsstoffer, premikser framstilt av
tilsetningsstoffer, fôrblandinger eller produkter nevnt i
direktiv 82/471/EØF og nevnt i kapittel I.1 bokstav a) i
vedlegget til dette direktiv,

c) “mellommann”: enhver person, bortsett fra produsenter
eller personer som utelukkende produserer fôrblandinger
til bruk på egen driftsenhet, som på et mellomliggende
nivå mellom produksjon og bruk oppbevarer
tilsetningsstoffer, premikser framstilt av tilsetningsstoffer
eller ett av produktene nevnt i direktiv 82/471/EØF og
nevnt i kapittel I.1 bokstav a) i dette direktiv.

4. Definisjonene fastsatt i Fellesskapets regelverk for
fôrvarer får anvendelse der det er nødvendig.
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KAPITTEL II

GODKJENNING AV VIRKSOMHETER OG
MELLOMMENN

Artikkel 2

Godkjenning av virksomheter

1. En virksomhet som ønsker å utøve én eller flere av
aktivitetene nevnt i nr. 2, skal ha godkjenning for hver enkelt
av disse aktivitetene. En medlemsstat kan vedta å ikke
godkjenne virksomheter nevnt i nr. 2 bokstav f).

2. For å bli godkjent av vedkommende myndigheter, skal en
virksomhet som

a) med sikte på markedsføring framstiller tilsetningsstoffer
eller produkter nevnt i direktiv 82/471/EØF og oppført i
kapittel I.1 bokstav a) i vedlegget til dette direktiv,
oppfylle minstekravene fastsatt i kapittel I.1 bokstav b) i
nevnte vedlegg,

b) med sikte på markedsføring framstiller premikser
framstilt av tilsetningsstoffer nevnt i kapittel I.2 bokstav
a) i vedlegget, oppfylle minstekravene fastsatt i kapittel
I.2 bokstav b) i nevnte vedlegg,

c) med sikte på markedsføring framstiller fôrblandinger
som inneholder premikser framstilt av tilsetningsstoffer
nevnt i kapittel I.3 bokstav a) i vedlegget, oppfylle
minstekravene fastsatt i kapittel I.3 bokstav b) i
vedlegget,

d) med sikte på markedsføring framstiller fôrblandinger av
råvarer nevnt i artikkel 3a nr. 2 i direktiv 74/63/EØF med
et høyt innhold av uønskede stoffer eller produkter,
oppfylle minstekravene fastsatt i kapittel I.4 i vedlegget
til dette direktiv,

e) utelukkende til bruk på egen driftsenhet framstiller
fôrblandinger som inneholder premikser med innhold av
tilsetningsstoffer nevnt i kapittel I.3 bokstav a) i
vedlegget, oppfylle minstekravene fastsatt i kapittel I.3
bokstav b) i vedlegget, bortsett fra kravene i punkt 7,

f) utelukkende til bruk på egen driftsenhet framstiller
fôrblandinger som inneholder råvarer nevnt i artikkel 3a
nr. 2 i direktiv 74/63/EØF med høyt innhold av uønskede
stoffer eller produkter, oppfylle minstekravene fastsatt i
kapittel I.4 i vedlegget til dette direktiv, bortsett fra
kravene i punkt 7.

3. Godkjenningen skal

– trekkes tilbake dersom en virksomhet opphører med sine
aktiviteter, eller dersom det viser seg at den ikke lenger

oppfyller et vesentlig vilkår for å utføre sine aktiviteter,
og ikke oppfyller dette vilkåret innen en rimelig frist,

– endres dersom virksomheten har vist evne til å utøve
aktiviteter i tillegg til eller i stedet for dem som den ble
godkjent for i første omgang.

Artikkel 3

Godkjenning av mellommenn

1. Ved markedsføring av henholdsvis tilsetningsstoffer,
produkter nevnt i direktiv 82/471/EØF eller premikser av
tilsetningsstoffer nevnt i kapittel I.1 bokstav a) og kapittel I.2
bokstav a) i vedlegget, skal mellommennene ha godkjenning.

Bestemmelsene i punkt 7 i kapittel I.1 bokstav b) eller kapittel
I.2 bokstav b) i vedlegget får tilsvarende anvendelse for
mellommenn som pakker, emballerer, lagrer eller markedsfører
tilsetningsstoffer, premikser av tilsetningsstoffer eller
produkter nevnt i direktiv 82/471/EØF.

2. Godkjenningen skal

– trekkes tilbake dersom en mellommann opphører med
sine aktiviteter, eller dersom det viser seg at
vedkommende ikke lenger oppfyller et vesentlig vilkår
for å utføre sine aktiviteter, og ikke oppfyller dette
vilkåret innen en rimelig frist,

– endres dersom mellommannen har vist evne til å utøve
aktiviteter i tillegg til eller i stedet for dem som
vedkommende ble godkjent for i første omgang.

Artikkel 4

Framgangsmåte for godkjenning av virksomheter og
mellommenn

1. Fra 1. april 1998 skal virksomheter nevnt i artikkel 2 og
mellommenn nevnt i artikkel 3 som ønsker å utøve én eller
flere av aktivitetene nevnt i artikkel 2 og 3 for første gang,
sende inn søknad om godkjenning til vedkommende
myndighet i medlemsstaten der anlegget deres ligger.

Medlemsstatene skal sørge for at det treffes beslutning om
godkjenningssøknadene nevnt i første ledd innen seks måneder
etter at de ble innsendt.

2. Virksomheter og mellommenn som 1. april 1998 utøvde
én eller flere av aktivitetene nevnt i artikkel 2 og 3, kan
fortsette sine aktiviteter inntil det er truffet beslutning om deres
godkjenningssøknad, forutsatt at de sender inn søknad før 1.
september 1998.

Medlemsstatene skal treffe beslutning om godkjennings-
søknader fra virksomhetene og mellommennene nevnt i første
ledd innen 1. april 2001.
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Artikkel 5

Register over godkjente virksomheter og mellommenn

1. Vedkommende myndighet skal for hver enkelt aktivitet
føre virksomhetene og mellommennene den har godkjent i
samsvar med artikkel 2 og 3, i et register under et individuelt
godkjenningsnummer som identifiserer dem, etter at den ved
hjelp av kontroll på stedet har fastslått at de oppfyller vilkårene
fastsatt i dette direktiv.

Med hensyn til mellommenn som utelukkende driver som
videreforhandlere uten at produktet på noe tidspunkt finnes på
deres anlegg, behøver ikke medlemsstatene foreta kontroll på
stedet for å fastslå om de oppfyller vilkårene fastsatt i punkt 7
i kapittel I.1 bokstav b) eller I.2 bokstav b) i vedlegget,
forutsatt at disse mellommennene framlegger en skriftlig
erklæring overfor vedkommende myndighet om at de oppfyller
kravene til utøvelse av aktiviteten som fastsatt i punkt 6.2 i
vedlegget.

2. Medlemsstatene skal ajourføre registreringen av
virksomheter og mellommenn i samsvar med beslutningene
om tilbakekalling eller endring av godkjenningen nevnt i
artikkel 2 nr. 3 og artikkel 3 nr. 2.

Artikkel 6

Offentliggjøring og oversending av listen over godkjente
virksomheter og mellommenn

1. Hver medlemsstat skal offentliggjøre en liste over
virksomhetene og mellommennene som er godkjent i samsvar
med artikkel 2 og 3, første gang i november 2001, og deretter
senest 30. november hvert år, listen over endringene som er
gjort i løpet av året, og hvert femte år, en konsolidert liste.

2. Innen 31. desember hvert år skal medlemsstatene sende
Kommisjonen listen nevnt i nr. 1.

Innen 31. desember hvert år skal medlemsstatene sende de
andre medlemsstatene en liste over virksomhetene nevnt i
artikkel 2 nr. 2 bokstav a) og b) og over mellommennene
godkjent i samsvar med artikkel 3 nr. 1.

På anmodning skal medlemsstatene sende de andre
medlemsstatene hele eller deler av listen over virksomheter
nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav c) - f).

KAPITTEL III

REGISTRERING AV VIRKSOMHETER OG
MELLOMMENN

Artikkel 7

Registrering av virksomheter

1. En virksomhet som ønsker å utøve én eller flere
aktiviteter nevnt i nr. 2, skal registreres av en medlemsstat for
hver enkelt aktivitet i samsvar med dette direktiv.

2. For å bli registrert av vedkommende myndigheter, skal en
virksomhet som

a) med sikte på markedsføring framstiller tilsetningsstoffer
som det er fastsatt et høyeste innhold for, og som ikke er
nevnt i kapittel I.1 bokstav a) i vedlegget, oppfylle
minstekravene fastsatt i kapittel II bokstav c) i vedlegget,

b) med sikte på markedsføring framstiller premikser som
inneholder tilsetningsstoffer nevnt i kapittel II bokstav a)
i vedlegget, oppfylle minstekravene fastsatt i kapittel II
bokstav c) i vedlegget,

c) med sikte på markedsføring framstiller fôrblandinger
som inneholder premikser av tilsetningsstoffer nevnt i
kapittel II bokstav b) i vedlegget eller tilsetningsstoffer
nevnt i kapittel II bokstav a) i vedlegget, oppfylle
minstekravene fastsatt i kapittel II bokstav c) i vedlegget,

d) utelukkende til bruk på egen driftsenhet framstiller
fôrblandinger som inneholder premikser av
tilsetningsstoffer nevnt i kapittel II bokstav b) i vedlegget
eller tilsetningsstoffer nevnt i kapittel II bokstav a) i
vedlegget, oppfylle minstekravene fastsatt i kapittel II
bokstav c) i vedlegget.

3. Godkjente virksomheter som utøver tilsvarende
aktiviteter som dem som er nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a),
b), c) og e), skal faktisk anses for å oppfylle vilkårene fastsatt
i nr. 2 bokstav a), b), c) og d).

4. Registreringen skal

– tilbakekalles dersom aktiviteten opphører, eller dersom
det viser seg at virksomheten ikke lenger oppfyller et
vesentlig vilkår for å utøve sine aktiviteter, og ikke har
oppfylt dette vilkår innen en rimelig frist,

– endres dersom virksomheten erklærer at den utøver
aktiviteter som kommer i tillegg til eller i stedet for dem
som den ble registrert på listen for i første omgang.
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Artikkel 8

Registrering av mellommenn

1. Mellommenn som vil markedsføre tilsetningsstoffer som
det er fastsatt et høyeste innhold for, og som ikke er nevnt i
kapittel I.1 bokstav a) i vedlegget, eller premikser av
tilsetningsstoffer nevnt i kapittel II bokstav a) i vedlegget, skal
registreres.

Bestemmelsene fastsatt i punkt 7 i kapittel II bokstav c) i
vedlegget får tilsvarende anvendelse på mellommenn som
pakker, emballerer, lagrer eller markedsfører tilsetningsstoffer
eller premikser av tilsetningsstoffer.

2. Mellommenn godkjent i samsvar med artikkel 3, skal anses
som mellommenn som faktisk oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 1.

3. Registreringen skal

– tilbakekalles dersom en mellommann opphører med sine
aktiviteter, eller dersom det viser seg at vedkommende
ikke lenger oppfyller et vesentlig vilkår for å utøve sine
aktiviteter, og ikke har oppfylt dette vilkåret innen en
rimelig frist,

– endres dersom mellommannen erklærer at han utøver
aktiviteter som kommer i tillegg til eller i stedet for dem
som han ble registrert for i første omgang.

Artikkel 9

Framgangsmåte for registrering av virksomheter og
mellommenn

1. Fra 1. april 1998 skal virksomhetene nevnt i artikkel 7 nr.
2 og mellommennene nevnt i artikkel 8 nr. 1 med sikte på
registrering framlegge en skriftlig erklæring til vedkommende
myndighet i medlemsstaten der de vil utøve sine aktiviteter.

2. Virksomheter og mellommenn som 1. april 1998 utøvde
én eller flere av aktivitetene nevnt i henholdsvis artikkel 7 og
8, kan fortsette med sine aktiviteter forutsatt at de har framlagt
erklæringen nevnt i nr. 1 innen 1. september 1998.

Artikkel 10

Liste over registrerte virksomheter og mellommenn

1. Vedkommende myndighet skal for hver aktivitet oppføre
virksomhetene og mellommennene som den har registrert i
samsvar med artikkel 7 og 8, på en liste under et individuelt
registreringsnummer som identifiserer dem.

2. Medlemsstatene skal ajourføre oppføringen av
virksomhetene og mellommennene på listen i samsvar med
beslutningene nevnt i artikkel 7 nr. 4 og artikkel 8 nr. 3 om å
tilbakekalle eller endre registreringen.

Artikkel 11

Oversending av listen over virksomheter og mellommenn

1. Innen 31. desember hvert år skal medlemsstatene
oversende Kommisjonen listen over virksomhetene og
mellommennene som er blitt registrert i løpet av året i samsvar
med artikkel 7 og 8, og hvert femte år en konsolidert liste.

2. På anmodning skal medlemsstatene oversende de andre
medlemsstatene alle eller deler av listene nevnt i nr. 1.

KAPITTEL IV

FELLESBESTEMMELSER

Artikkel 12

Forenklet framgangsmåte

Dersom en virksomhet som framstiller et tilsetningsstoff,
allerede er godkjent for framstilling av samme virksomme stoff
som et veterinærlegemiddel i henhold til artikkel 24 i direktiv
81/851/EØF(1), skal medlemsstatene ikke ha plikt til å
kontrollere at vilkårene fastsatt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i
dette direktiv og gjentatt i kapittel I.1 bokstav b) i vedlegget, er
oppfylt, bortsett fra kravene fastsatt i punkt 4, 5, 6.2 og 7.

Artikkel 13

Kontroller

Medlemsstatene skal ved egnet kontroll av virksomhetene og
hos de mellommennene som de har godkjent eller registrert,
sørge for at kravene fastsatt i dette direktiv oppfylles.

Artikkel 14

Gebyrer

Rådet, som treffer sin beslutning med kvalifisert flertall etter
forslag fra Kommisjonen, skal innen 1. april 1998 vedta
størrelsen på gebyrene som skal innkreves for godkjenning av
virksomheter og deres mellommenn.

Artikkel 15

Gjennomføringsregler, endring av vedlegget og import fra
tredjestater

Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 skal følgende
vedtas:

a) innen 1. april, de praktiske reglene for godkjenning i
henhold til artikkel 2 og registrering i henhold til artikkel
7 av virksomheter som er etablert i tredjestater, og som i
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Fellesskapet markedsfører tilsetningsstoffer, premikser,
produkter nevnt i direktiv 82/471/EØF og oppført i
kapittel I.1 bokstav a) i vedlegget til dette direktiv, eller
fôrvarer, for å oppnå garantier som svarer til dem som gis
av virksomheter etablert i Fellesskapet.

Disse bestemmelsene skal omfatte

– utarbeiding og ajourføring av en liste over
tredjestater som er i stand til å gi garantier som
svarer til dem som gis av medlemsstatene med
hensyn til egne virksomheter, og som er i stand til å
foreta kontrollene nevnt i artikkel 13,

– utarbeiding og ajourføring av en liste over
virksomheter oppført på listen nevnt i første
strekpunkt, som tredjestatene har fastslått oppfyller
vilkårene fastsatt i dette direktiv,

– mulighet for at sakkyndige fra Kommisjonen og
medlemsstatene om nødvendig kan foreta kontroller
på stedet. Disse kontrollene skal utføres på vegne av
Fellesskapet, som dekker de relevante kostnader,

b) bestemmelser for gjennomføring av dette direktiv, særlig
formen på registrene og godkjenningsnumrene,

c) eventuelle endringer av vedleggene.

Artikkel 16

Den faste komité for fôrvarer

Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for fôrvarer,
nedsatt ved beslutning 70/372/EØF, heretter kalt “komiteen”.

Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et
utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er
fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som
Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstem-
ning i komiteen skal stemmer avgitt av medlemsstatenes
representanter ha vekt som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen
skal ikke avgi stemme.

Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom de er i
samsvar med komiteens uttalelse. Dersom de planlagte
tiltakene ikke er i samsvar med komiteens uttalelse eller ingen
uttalelse er avgitt, skal Kommisjonen omgående framlegge for
Rådet et forslag til tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin
beslutning med kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder
etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de
foreslåtte tiltakene, med mindre Rådet med simpelt flertall har
forkastet de nevnte tiltakene.

KAPITTEL V

TILPASNING AV REGELVERKET

Artikkel 17

Endring av direktiv 70/524/EØF

I direktiv 70/524/EØF skal ny artikkel 13 nr. 1 lyde:

“Artikkel 13

1. Medlemsstatene skal fastsette at tilsetningsstoffer
nevnt i dette direktiv, premikser framstilt av disse
tilsetningsstoffene med sikte på bruk i fôrblandinger samt
fôrblandinger som inneholder slike premikser, bare kan
markedsføres eller brukes av virksomheter eller
mellommenn som oppfyller de relevante vilkårene
fastsatt i rådsdirektiv 95/69/EF av 22. desember 1995 om
fastsettelse av vilkår og regler for godkjenning og
registrering av visse virksomheter og mellommenn på
fôrvareområdet(*).

(*) EFT nr. L 332 av 30.12.1995, s. 15.”

Artikkel 18

Endring av direktiv 74/63/EØF

I artikkel 3a nr. 2 i direktiv 74/63/EØF skal ny bokstav a) lyde:

“a) de er beregnet på virksomheter som oppfyller
vilkårene i rådsdirektiv 95/69/EF av 22. desember
1995 om fastsettelse av vilkår og regler for
godkjenning og registrering av visse virksomheter og
mellommenn på fôrvareområdet(*).

(*) EFT nr. L 332 av 30.12.1995, s. 15.”

Artikkel 19

Endring av direktiv 79/373/EØF

I artikkel 5 nr. 1 i rådsdirektiv 79/373/EØF av 2. april 1979 om
markedsføring av fôrblandinger(1) skal ny bokstav k) lyde:

“k) godkjenningsnummeret som er tildelt virksomheten i
samsvar med artikkel 5 i rådsdirektiv 95/69/EF av 22.
desember 1995 om fastsettelse av vilkår og regler for
godkjenning og registrering av visse virksomheter og
mellommenn på fôrvareområdet(*).

(*) EFT nr. L 332 av 30.12.1995, s. 15.”
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Artikkel 20

Endring av direktiv 82/471/EØF

I direktiv 82/471/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 3 skal nytt nr. 3 lyde:

“3. Medlemsstatene skal fastsette at produkter nevnt i
kapittel I.1 bokstav a) i vedlegget til rådsdirektiv
95/69/EF av 22. desember 1995 om fastsettelse av vilkår
og regler for godkjenning og registrering av visse
virksomheter og mellommenn på fôrvareområdet(*), bare
kan markedsføres av virksomheter eller mellommenn
som oppfyller de relevante vilkårene fastsatt i artikkel 2
eller 3 i nevnte direktiv.

(*) EFT nr. L 332 av 30.12.1995, s. 15.”

2. I vedlegget til dette direktiv, kolonne 7 “Særlige
bestemmelser”, med hensyn til produktene nevnt i
kapittel I.1 bokstav a), tilføyes ordet “godkjennings-
nummer” som siste strekpunkt til angivelsene på
produktets emballasje, på beholderen eller en etikett på
beholderen.

KAPITTEL VI

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 21

1. Medlemsstatene skal innen 1. april 1998 vedta de lover
og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette. De vedtatte bestemmelsene får anvendelse fra 1. april
1998.

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

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

Artikkel 22

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

Artikkel 23

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 1995.

For Rådet

L. ATIENZA SERNA

Formann
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VEDLEGG

KAPITTEL I

Minstekrav som skal oppfylles av virksomheter og mellommenn nevnt i artikkel 2 og 3
(som skal ha godkjenning)

KAPITTEL I.1.a)

Tilsetningsstoffer og produkter nevnt i direktiv 82/471/EØF (“produkter”), som er nevnt i artikkel 2 nr. 2
bokstav a) og artikkel 3 nr. 1 i dette direktiv

Tilsetningsstoffer

– Antibiotika: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Koksidiostatika og andre stoffer med
legemiddelvirkning: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Vekstfremmende stoffer: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Vitaminer, provitaminer og kjemisk entydig 
beskrevne stoffer med tilsvarende virkning: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Mikronæringsstoffer: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Enzymer: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Mikroorganismer: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Karotenoider og xantofyller: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Stoffer med antioksiderende virkning: bare tilsetningsstoffer det er fastsatt et høyeste 
innhold for

Produkter nevnt i direktiv 82/471/EØF

– Proteinprodukter framstilt av mikroorganismer 
fra gruppen bakterier, gjær, alger, laverestående 
sopper: alle produkter i gruppen 

(unntatt undergruppe 1.2.1)

– Biprodukter fra framstilling av aminosyrer 
ved gjæring: alle produkter i gruppen

– Aminosyrer og deres salter: alle produkter i gruppen

– Hydroksy-analoger av aminosyrer: alle produkter i gruppen

KAPITTEL I.1.b)

Minstekrav som skal oppfylles av virksomheter nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) og mellommenn nevnt
i artikkel 3 nr. 1 (“produkter” nevnt i kapittel I.1 bokstav a))

1. Anlegg og utstyr

Anlegg og produksjonsutstyr skal være slik plassert, utformet, konstruert og vedlikeholdt at det er
godt egnet til framstilling av “produktene” det gjelder. Anlegg og utstyr skal dimensjoneres, utformes
og brukes slik at faren for feil blir minst mulig og rengjøringen og vedlikeholdet så effektive som
mulig, for på den måten å unngå kontaminering, krysskontaminering og all annen generell negativ
innvirkning på “produktenes” kvalitet. Anlegg og utstyr som skal brukes i framstillingsprosesser som
er vesentlige for “produktenes” kvalitet, skal gjennomgå hensiktsmessig og regelmessig kontroll i
samsvar med skriftlige framgangsmåter som produsenten har fastsatt på forhånd for framstillingen
av “produktene”.
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2. Personale

Produsenten skal ha et personale med tilstrekkelig stort antall og de ferdigheter og kvalifikasjoner
som er nødvendige for å framstille “produktene” det gjelder. Det skal utarbeides en
organisasjonsplan med opplysninger om ledelsens kvalifikasjoner (diplomer, yrkeserfaring) og
ansvarsområder, som skal framlegges for vedkommende kontrollmyndigheter. Alle ansatte skal ha
klare, skriftlige opplysninger om sine oppgaver, ansvarsområder og fullmakter, særlig hver gang det
foretas endringer, slik at de aktuelle “produktene” får den ønskede kvalitet.

3. Produksjon

Det skal utpekes en kvalifisert person som er ansvarlig for produksjonen.

Produsenten skal sørge for at de forskjellige produksjonstrinnene utføres etter på forhånd fastsatte
skriftlige framgangsmåter og instruksjoner som tar sikte på å definere, kontrollere og beherske de
kritiske punktene i framstillingsprosessen.

Det skal treffes tekniske eller organisatoriske tiltak for å unngå krysskontaminering og feil. Det skal
finnes tilstrekkelige og hensiktsmessige midler til å foreta kontroll under framstillingen.

4. Kvalitetskontroll

Det skal utpekes en kvalifisert person som er ansvarlig for kvalitetskontrollen.

Produsenten skal ha tilgang til et kontrollaboratorium med tilstrekkelig personale og utstyr som kan
garantere og kontrollere at “produktene”, før de frigis for omsetning, er i samsvar med produsentens
spesifikasjoner og bestemmelsene fastsatt i direktiv 70/524/EØF eller direktiv 82/741/EØF. Det kan
benyttes et laboratorium utenfor virksomheten.

Det skal utarbeides og iverksettes en skriftlig kvalitetskontrollplan, og den skal særlig omfatte
kontroll av kritiske punkter i framstillingsprosessen, framgangsmåter for og hyppighet av prøve-
taking, analysemetoder og -hyppighet, samsvar med spesifikasjonene for råvarene, de aktive
stoffene, bærestoffene og “produktene” - og dersom det ikke er samsvar, skal den angi hva som skal
skje med disse.

Det skal tas prøver av det aktive stoffet og hvert parti “produkter” før de markedsføres, eller av hver
bestemt del av produksjonen ved kontinuerlig produksjon, i tilstrekkelige mengder, etter en
framgangsmåte som produsenten har fastsatt på forhånd, og prøvene skal oppbevares med sikte på
ettersporing. Prøvene skal forsegles og merkes slik at de lett kan identifiseres, og de skal oppbevares
under forhold som sikrer mot unormal endring av prøvens sammensetning eller unormal forringelse.
De skal stå til rådighet for vedkommende myndigheter minst inntil holdbarhetsdatoen for det ferdige
produkt.

5. Lagring

Råvarer, aktive stoffer, bærestoffer, “produkter” som er – samt de som ikke er – i samsvar med
spesifikasjonene, skal lagres i egnede beholdere og lokaler som utformes, innrettes og vedlikeholdes
slik at gode lagringsforhold sikres, og som bare personer med tillatelse fra produsenten har adgang til.

De skal lagres slik at de lett kan identifiseres, og slik at forveksling eller krysskontaminering mellom
produktene nevnt ovenfor og med stoffer med legemiddelvirkning unngås. Tilsetningsstoffer skal
pakkes og merkes spesielt i samsvar med bestemmelsene i direktiv 70/524/EØF. Produkter nevnt i
direktiv 82/471/EØF skal merkes i samsvar med bestemmelsene i nevnte direktiv.

6. Dokumentasjon

6.1 D o k u m e n t a s j o n  a v  f r a m s t i l l i n g s p r o s e s s e n  o g  k o n t r o l l e n e

Produsenten skal ha et dokumentasjonssystem som er egnet til å definere og sikre kontroll over de
kritiske punktene i framstillingsprosessen og til å utarbeide og iverksette en kvalitetskontrollplan.
Produsenten skal oppbevare resultatene av de relevante kontrollene. Dokumentene skal oppbevares
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slik at det er mulig å etterspore framstillingsprosessen for hvert enkelt parti “produkter” som er
markedsført, og å fastslå ansvaret i tilfelle av reklamasjoner.

6.2 R e g i s t e r

For å sikre at ettersporing er mulig, skal produsenten registrere følgende opplysninger:

a) register over tilsetningsstoffer:

– art og mengde av de framstilte tilsetningsstoffene, framstillingsdatoer og eventuelt nummer
på partiet eller på en bestemt del av produksjonen ved kontinuerlig produksjon,

– navn og adresse til mellommennene eller produsentene som tilsetningsstoffene er levert til,
art og mengde av leverte tilsetningsstoffer og eventuelt nummer på partiet eller en bestemt
del av produksjonen ved kontinuerlig produksjon,

b) register over produkter nevnt i direktiv 82/471/EØF:

– art og framstilt mengde av produktene, framstillingsdatoer og eventuelt nummer på partiet
eller en bestemt del av produksjonen ved kontinuerlig produksjon,

– navn og adresse til mellommenn eller brukere (produsenter eller oppdrettere) som disse
produktene er levert til, med angivelse av art og mengde av leverte produkter og eventuelt
nummer på partiet eller en bestemt del av produksjonen ved kontinuerlig produksjon,

7. Mellommenn nevnt i artikkel 3 nr. 1

Dersom en produsent leverer tilsetningsstoffer til en annen person enn en produsent, eller produkter
nevnt i direktiv 82/471/EØF til en annen person enn en bruker (produsent eller oppdretter), er denne
personen og eventuelle senere mellommenn som pakker, emballerer, lagrer eller markedsfører dem,
alt etter det enkelte tilfelle, også bundet av forpliktelsene fastsatt i punkt 4, 5, 6.2 og 8, og når det
gjelder pakking, av forpliktelsene i punkt 3.

8. Reklamasjoner og tilbakekalling av produkter

Produsenten eller enhver mellommann som markedsfører et produkt i eget navn, skal iverksette et
system for registrering og behandling av reklamasjoner.

Vedkommende skal også om nødvendig kunne innføre et system for hurtig tilbakekalling av
produkter fra distribusjonsnettet. Produsenten skal ved hjelp av skriftlige framgangsmåter fastsette
hva som skal skje med eventuelle tilbakekalte produkter, og disse produktene skal gjennomgå en ny
kvalitetskontroll før de eventuelt markedsføres på nytt.

KAPITTEL I.2.a)

Tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) og artikkel 3 nr. 1

– Antibiotika: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Koksidiostatika og andre stoffer med 
legemiddelvirkning: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Vekstfremmende stoffer: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Vitaminer, provitaminer og kjemisk entydig
beskrevne stoffer med tilsvarende virkning: A og D

– Mikronæringsstoffer: Cu og Se

KAPITTEL I.2.b)

Minstekrav som skal oppfylles av virksomheter nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) og mellommenn nevnt
i artikkel 3 nr. 1 (premikser av tilsetningsstoffer nevnt i kapittel I.2 bokstav a))
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1. Anlegg og utstyr

Anlegg og produksjonsutstyr skal være slik plassert, utformet, konstruert og vedlikeholdt at de er
godt egnet til framstilling av premiksene det gjelder. Anlegg og utstyr skal dimensjoneres, utformes
og brukes slik at faren for feil blir minst mulig og rengjøringen og vedlikeholdet så effektive som
mulig, for på den måten å unngå kontaminering, krysskontaminering og all annen generell negativ
innvirkning på produktenes kvalitet. Anlegg og utstyr som skal brukes i framstillingsprosesser som
er vesentlige for produktenes kvalitet, skal gjennomgå hensiktsmessig og regelmessig kontroll i
samsvar med skriftlige framgangsmåter som produsenten har fastsatt på forhånd.

Det skal treffes forebyggende tiltak for å unngå forekomst av skadelige organismer i den grad det er
mulig, og om nødvendig skal det utarbeides en plan for å bekjempe dem.

2. Personale

Produsenten skal ha et personale med tilstrekkelig stort antall og de ferdigheter og kvalifikasjoner
som er nødvendige for å framstille premiksene det gjelder. Det skal utarbeides en organisasjonsplan
med opplysninger om ledelsens kvalifikasjoner (diplomer, yrkeserfaring) og ansvarsområder, som
skal framlegges for vedkommende kontrollmyndigheter. Alle ansatte skal ha klare, skriftlige
opplysninger om sine oppgaver, ansvarsområder og fullmakter, særlig hver gang det foretas
endringer, slik at de aktuelle premiksene får den ønskede kvalitet.

3. Produksjon

Det skal utpekes en kvalifisert person som er ansvarlig for produksjonen.

Produsenten skal sørge for at de forskjellige produksjonstrinnene utføres etter på forhånd fastsatte
skriftlige framgangsmåter og instruksjoner som tar sikte på å definere, kontrollere og beherske de
kritiske punktene i framstillingsprosessen, som f.eks. innblandingen av tilsetningsstoffet i
premiksen, den kronologiske produksjonsrekkefølgen, måle- og veieapparater, blandeapparat og
returstrømmene, på en slik måte at de aktuelle premiksene får den ønskede kvalitet i samsvar med
bestemmelsene fastsatt i direktiv 70/524/EØF.

Det skal treffes tekniske eller organisatoriske tiltak for å unngå krysskontaminering og feil.

4. Kvalitetskontroll

Det skal utpekes en kvalifisert person som er ansvarlig for kvalitetskontrollen.

Produsenten skal ha tilgang til et kontrollaboratorium med tilstrekkelig personale og utstyr som kan
garantere og kontrollere at de aktuelle premiksene er i samsvar med spesifikasjonene fastsatt av
produsenten, og som særlig kan garantere og kontrollere arten, innholdet, homogeniteten og
stabiliteten av tilsetningsstoffene i premiksen, og at det er så lavt krysskontamineringsnivå som
mulig. Det kan benyttes et laboratorium utenfor virksomheten.

Det skal utarbeides og iverksettes en skriftlig kvalitetskontrollplan, og den skal særlig omfatte kontroll
av kritiske punkter i framstillingsprosessen, framgangsmåter for og hyppighet av prøvetaking,
analysemetoder og -hyppighet, samsvar med spesifikasjonene for bærestoffene, tilsetningsstoffene og
premiksene (“produktene”) – og dersom det ikke er samsvar, skal den angi hva som skal skje med disse.

Det skal tas prøver av hvert parti premikser som markedsføres, i tilstrekkelige mengder, etter en framgangs-
måte som produsenten har fastsatt på forhånd, og prøvene skal oppbevares med sikte på eventuell
ettersporing. Prøvene skal forsegles og merkes slik at de lett kan identifiseres, og de skal oppbevares under
forhold som sikrer mot unormal endring av prøvens sammensetning eller unormal forringelse. De skal stå
til rådighet for vedkommende myndigheter minst inntil holdbarhetsdatoen for premiksen.

5. Lagring

“Produkter” som er – samt de som ikke er – i samsvar med spesifikasjonene, skal lagres i egnede
beholdere og lokaler som utformes, innrettes og vedlikeholdes slik at gode lagringsforhold sikres, og
som bare personer med tillatelse fra produsenten har adgang til.
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Det skal treffes forebyggende tiltak for å unngå forekomst av skadelige organismer i den grad det er
mulig, og om nødvendig skal det utarbeides en plan for å bekjempe dem.

“Produktene” skal lagres slik at de lett kan identifiseres, og slik at forveksling eller krysskontami-
nering mellom de forskjellige produktene og med stoffer med legemiddelvirkning unngås.
Premiksene skal pakkes og merkes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i direktiv 70/524/EØF.

6. Dokumentasjon

6.1 D o k u m e n t a s j o n  a v  f r a m s t i l l i n g s p r o s e s s e n  o g  k o n t r o l l e n e

Produsenten skal ha et dokumentasjonssystem som er egnet til å definere og sikre kontroll over de
kritiske punktene i framstillingsprosessen og til å utarbeide og iverksette en kvalitetskontrollplan.
Produsenten skal oppbevare resultatene av de relevante kontrollene. Dokumentene skal oppbevares
slik at det er mulig å etterspore framstillingsprosessen for hvert enkelt parti premikser som er
markedsført, og å fastslå ansvaret i tilfelle av reklamasjoner.

6.2 R e g i s t e r  o v e r  p r e m i k s e r

For å sikre at ettersporing er mulig, skal produsenten registrere følgende opplysninger:

– navn og adresse til produsentene av tilsetningsstoffer eller til mellommenn, art og mengde av
anvendte tilsetningsstoffer og eventuelt nummer på partiet eller en bestemt del av produksjonen
ved kontinuerlig produksjon,

– framstillingsdato for premiksen, eventuelt partinummer,

– navn og adresse til mellommenn eller produsenter av fôrblandinger, som premiksene er levert til,
leveringsdato, art og mengde av levert premiks og eventuelt nummer på partiet.

7. Mellommenn nevnt i artikkel 3 nr. 1

Dersom en produsent leverer premikser til en annen person enn en produsent av fôrblandinger, er
denne personen og eventuelle senere mellommenn som pakker, emballerer, lagrer eller markedsfører
dem, alt etter det enkelte tilfelle, også bundet av forpliktelsene fastsatt i punkt 4, 5, 6.2 og 8, og når
det gjelder pakking, av forpliktelsene i punkt 3.

8. Reklamasjoner og tilbakekalling av produkter

Produsenten eller enhver mellommann som markedsfører et produkt i eget navn, skal iverksette et
system for registrering og behandling av reklamasjoner.
Vedkommende skal også om nødvendig kunne innføre et system for hurtig tilbakekalling av
produkter fra distribusjonsnettet. Produsenten skal ved hjelp av skriftlige framgangsmåter fastsette
hva som skal skje med eventuelle tilbakekalte produkter, og disse produktene skal gjennomgå en ny
kvalitetskontroll før de eventuelt markedsføres på nytt.

KAPITTEL I.3.a)

Tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav c) og e)

– Antibiotika: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Koksidiostatika og andre stoffer med 
legemiddelvirkning: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Vekstfremmende stoffer: alle tilsetningsstoffer i gruppen

KAPITTEL I.3.b)

Minstekrav som skal oppfylles av virksomheter nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav c) og e) (fôrblandinger som
inneholder premikser av tilsetningsstoffer nevnt i kapittel I.3 bokstav a))
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1. Anlegg og utstyr

Anlegg og produksjonsutstyr skal være slik plassert, utformet, konstruert og vedlikeholdt at de er
godt egnet til framstilling av fôrblandinger som inneholder premikser. Anlegg og utstyr skal
dimensjoneres, utformes og brukes slik at faren for feil blir minst mulig og rengjøringen og
vedlikeholdet så effektive som mulig, for på den måten å unngå kontaminering, krysskontaminering
og all annen generell negativ innvirkning på produktenes kvalitet.

Anlegg og utstyr som skal brukes i framstillingsprosesser som er vesentlige for produktenes kvalitet,
skal gjennomgå hensiktsmessig og regelmessig kontroll i samsvar med skriftlige framgangsmåter som
er fastsatt på forhånd av produsenten eller eventuelt av en kvalifisert person utenfor virksomheten som
handler på produsentens anmodning og ansvar, når framstillingen skjer utelukkende til produsentens
eget bruk. Det skal treffes forebyggende tiltak for å unngå forekomst av skadelige organismer i den grad
det er mulig, og om nødvendig skal det utarbeides en plan for å bekjempe dem.

2. Personale

Produsenten skal ha et personale med tilstrekkelig stort antall og de ferdigheter og kvalifikasjoner
som er nødvendige for å framstille fôrblandinger som inneholder premikser. Det skal utarbeides en
organisasjonsplan med opplysninger om ledelsens kvalifikasjoner (diplomer, yrkeserfaring) og
ansvarsområder, som skal framlegges for vedkommende kontrollmyndigheter - men skjer
framstillingen utelukkende til produsentens eget bruk, utarbeides en slik plan bare om nødvendig.
Alle ansatte skal ha klare, skriftlige opplysninger om sine oppgaver, ansvarsområder og fullmakter,
særlig hver gang det foretas endringer, slik at fôrblandingene som inneholder premikser, får den
ønskede kvalitet.

3. Produksjon

Det skal utpekes en kvalifisert person som er ansvarlig for produksjonen, og som om nødvendig kan
være en person utenfor virksomheten dersom framstillingen skjer utelukkende til produsentens eget
bruk; denne personen skal i så fall handle på produsentens anmodning og ansvar.

Produsenten skal sørge for at de forskjellige produksjonstrinnene utføres etter på forhånd fastsatte
skriftlige framgangsmåter og instruksjoner som tar sikte på å definere, kontrollere og beherske de
kritiske punktene i framstillingsprosessen, som f.eks. innblandingen av premiksen i fôrvaren, den
kronologiske produksjonsrekkefølgen, måle- og veieapparatene, blandeapparat og returstrømmene,
på en slik måte at fôrblandingen får den ønskede kvalitet i samsvar med bestemmelsene fastsatt i
direktiv 79/373/EØF.

Det skal treffes tekniske eller organisatoriske tiltak for å unngå krysskontaminering og feil i den grad
det er mulig.

4. Kvalitetskontroll

Det skal utpekes en kvalifisert person som er ansvarlig for kvalitetskontrollen, og som om nødvendig
kan være en person utenfor virksomheten dersom framstillingen skjer utelukkende til produsentens
eget bruk; denne personen skal i så fall handle på produsentens anmodning og ansvar.

Produsenten skal ha tilgang til et kontrollaboratorium med tilstrekkelig personale og utstyr som kan
garantere og kontrollere at de aktuelle fôrblandingene er i samsvar med spesifikasjonene fastsatt av
produsenten, og som særlig vil garantere og kontrollere arten, innholdet og homogeniteten av de
aktuelle uønskede stoffene og produktene i fôrblandingen, og at det er så lavt krysskontaminerings-
nivå som mulig, og når det gjelder fôrvarer som skal markedsføres, innholdet av analytiske
bestanddeler (direktiv 79/373/EØF). Det kan benyttes et laboratorium utenfor virksomheten.

Det skal utarbeides og iverksettes en skriftlig kvalitetskontrollplan, og den skal særlig omfatte kontroll
av kritiske punkter i framstillingsprosessen, framgangsmåter for og hyppighet av prøvetaking, analyse-
metoder og -hyppighet, samsvar med spesifikasjonene for råvarene, premiksene og fôrblandingene
(“produktene”) - og dersom det ikke er samsvar, skal den angi hva som skal skje med disse.
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Dersom produktene skal markedsføres, skal det tas prøver i tilstrekkelige mengder etter en
framgangsmåte som produsenten har fastsatt på forhånd, av hvert parti fôrblanding eller av hver
bestemt del av produksjonen ved kontinuerlig produksjon, og prøvene skal oppbevares med sikte på
ettersporing; dersom framstillingen skjer utelukkende til produsentens eget bruk, skal prøver tas
regelmessig. Prøvene skal forsegles og merkes slik at de lett kan identifiseres, og de skal oppbevares
under forhold som sikrer mot unormal endring av prøvens sammensetning eller unormal forringelse.
De skal stå til rådighet for vedkommende myndigheter i det nødvendige tidsrom.

5. Lagring

“Produkter” som er – samt de som ikke er – i samsvar med spesifikasjonene, skal lagres i egnede
beholdere og lokaler som utformes, innrettes og vedlikeholdes slik at gode lagringsforhold sikres, og
som bare personer med tillatelse fra produsenten har adgang til.

Det skal treffes forebyggende tiltak for å unngå forekomst av skadelige organismer i den grad det er
mulig, og om nødvendig skal det utarbeides en plan for å bekjempe dem.

“Produktene” skal lagres slik at de lett kan identifiseres, og slik at forveksling eller krysskontami-
nering mellom de forskjellige produktene nevnt ovenfor og med stoffer eller fôrvarer med
legemiddelvirkning eller med tilsetningsstoffer eller premikser av tilsetningsstoffer, unngås.
Fôrblandinger som er beregnet på markedsføring, skal være i samsvar med bestemmelsene fastsatt i
direktiv 79/373/EØF.

6. Dokumentasjon

6.1 D o k u m e n t a s j o n  a v  f r a m s t i l l i n g s p r o s e s s e n  o g  k o n t r o l l e n e

Produsenten skal ha et dokumentasjonssystem som er egnet til å definere og sikre kontroll over de
kritiske punktene i framstillingsprosessen og til å utarbeide og iverksette en kvalitetskontrollplan.
Produsenten skal oppbevare resultatene av de relevante kontrollene. Dokumentene skal oppbevares
slik at det er mulig å etterspore framstillingsprosessen for hvert enkelt parti produkter som er
framstilt, og når de markedsføres, å fastslå ansvaret i tilfelle av reklamasjoner.

6.2 R e g i s t e r  o v e r  f ô r b l a n d i n g e r

For å sikre at ettersporing er mulig, skal produsenten registrere følgende opplysninger:

– navn og adresse til produsentene av premiksene eller til mellommennene, eventuelt nummer på
partiet, art og mengde av den anvendte premiksen,

– art og mengde av de framstilte fôrvarene med angivelse av framstillingsdatoen.

7. Reklamasjoner og tilbakekalling av produkter

Produsenten skal iverksette et system for registrering og behandling av reklamasjoner.

Vedkommende skal også om nødvendig kunne iverksette et system for hurtig tilbakekalling av
produkter fra distribusjonsnettet. Produsenten skal ved hjelp av skriftlige framgangsmåter fastsette
hva som skal skje med eventuelle tilbakekalte produkter, og disse produktene skal gjennomgå en ny
kvalitetskontroll før de eventuelt markedsføres på nytt.

KAPITTEL I.4

Minstekrav som skal oppfylles av virksomheter nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav d) og e) (fôrblandinger av
råvarer med høyt innhold av uønskede stoffer og produkter (“de aktuelle råvarer”)

1. Anlegg og utstyr

Anlegg og produksjonsutstyr skal være slik plassert, utformet, konstruert og vedlikeholdt at de er godt
egnet til framstilling av fôrblandinger av “de aktuelle råvarer”. Anlegg og utstyr skal dimensjoneres,
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utformes og brukes slik at faren for feil blir minst mulig og rengjøringen og vedlikeholdet så effektive
som mulig, for på den måten så vidt mulig å unngå kontaminering, krysskontaminering og all annen
generell negativ innvirkning på produktenes kvalitet. Anlegg og utstyr som skal brukes i
framstillingsprosesser som er vesentlige for produktenes kvalitet, skal gjennomgå hensiktsmessig og
regelmessig kontroll i samsvar med skriftlige framgangsmåter som er fastsatt på forhånd av
produsenten eller eventuelt av en kvalifisert person utenfor virksomheten som handler på produsentens
anmodning og ansvar, når framstillingen skjer utelukkende til produsentens eget bruk.

Det skal treffes forebyggende tiltak for å unngå forekomst av skadelige organismer i den grad det er
mulig, og om nødvendig skal det utarbeides en plan for å bekjempe dem.

2. Personale

Produsenten skal ha et personale med tilstrekkelig stort antall og de ferdigheter og kvalifikasjoner som
er nødvendige for å framstille fôrblandinger av “de aktuelle råvarer”. Det skal utarbeides en
organisasjonsplan med opplysninger om ledelsens kvalifikasjoner (diplomer, yrkeserfaring) og
ansvarsområder, som skal framlegges for vedkommende kontrollmyndigheter – men skjer
framstillingen utelukkende til produsentens eget bruk, utarbeides en slik plan bare om nødvendig. Alle
ansatte skal ha klare, skriftlige opplysninger om sine oppgaver, ansvarsområder og fullmakter, særlig
hver gang det foretas endringer, slik at fôrblandingene av “de aktuelle råvarer” får den ønskede kvalitet.

3. Produksjon

Det skal utpekes en kvalifisert person som er ansvarlig for produksjonen, og som om nødvendig kan
være en person utenfor virksomheten dersom framstillingen skjer utelukkende til produsentens eget
bruk; denne personen skal i så fall handle på produsentens anmodning og ansvar.

Produsenten skal sørge for at de forskjellige produksjonstrinnene utføres etter på forhånd fastsatte
skriftlige framgangsmåter og instruksjoner som tar sikte på å definere, kontrollere og beherske de
kritiske punktene i framstillingsprosessen, som f.eks. innblandingen av “de aktuelle råvarer” i
fôrvaren, den kronologiske produksjonsrekkefølgen, måle- og veieapparatene, blandeapparat og
returstrømmene, på en slik måte at fôrblandingene får den ønskede kvalitet i samsvar med
bestemmelsene fastsatt i direktiv 79/373/EØF.

Det skal treffes tekniske eller organisatoriske tiltak for å unngå krysskontaminering og feil i den grad
det er mulig.

4. Kvalitetskontroll

Det skal utpekes en kvalifisert person som er ansvarlig for kvalitetskontrollen, og som om nødvendig
kan være en person utenfor virksomheten dersom framstillingen skjer utelukkende til produsentens
eget bruk; denne personen skal i så fall handle på produsentens anmodning og ansvar.

Produsenten skal ha tilgang til et kontrollaboratorium med tilstrekkelig personale og utstyr som kan
garantere og kontrollere at de aktuelle fôrblandingene er i samsvar med spesifikasjonene fastsatt av
produsenten, og som særlig vil garantere og kontrollere arten, innholdet og homogeniteten av de
aktuelle uønskede stoffer og produkter i fôrblandingen, og at det er så lavt krysskontamineringsnivå
som mulig, samt at det høyeste innholdet av uønskede stoffer og produkter som fastsatt i direktiv
74/63/EØF, overholdes, og dersom fôrvarene skal markedsføres, at innholdet av analytiske bestand-
deler (direktiv 79/373/EØF) overholdes. Det kan benyttes et laboratorium utenfor virksomheten.

Det skal utarbeides og iverksettes en skriftlig kvalitetskontrollplan, og den skal særlig omfatte
kontroll av kritiske punkter i framstillingsprosessen, framgangsmåter for og hyppighet av prøve-
taking, analysemetoder og -hyppighet, samsvar med spesifikasjonene for råvarene, herunder råvarer
med høyt innhold av uønskede stoffer og produkter, og fôrblandingene – og dersom det ikke er
samsvar, skal den angi hva som skal skje med disse.

Dersom produktene skal markedsføres, skal det tas prøver i tilstrekkelige mengder etter en
framgangsmåte som produsenten har fastsatt på forhånd, av hvert parti fôrblanding eller av hver
bestemt del av produksjonen ved kontinuerlig produksjon, og prøvene skal oppbevares med sikte på
ettersporing; dersom framstillingen skjer utelukkende til produsentens eget bruk, skal prøver tas
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regelmessig. Prøvene skal forsegles og merkes slik at de lett kan identifiseres, og de skal oppbevares
under forhold som sikrer mot unormal endring av prøvens sammensetning eller unormal forringelse.
De skal stå til rådighet for vedkommende myndigheter i det nødvendige tidsrom alt etter hva
fôrvarene skal brukes til.

5. Lagring

Råvarer, særlig råvarer med høyt innhold av uønskede stoffer og produkter, og fôrblandinger som er
– samt de som ikke er – i samsvar med spesifikasjonene, skal lagres i egnede beholdere og lokaler
som utformes, innrettes og vedlikeholdes slik at gode lagringsforhold sikres.

Det skal treffes forebyggende tiltak for å unngå forekomst av skadelige organismer i den grad det er
mulig, og om nødvendig skal det utarbeides en plan for å bekjempe dem.

Produktene skal lagres slik at de lett kan identifiseres, og slik at forveksling eller krysskontaminering
mellom de forskjellige produktene nevnt ovenfor og med stoffer eller fôrvarer med
legemiddelvirkning eller med tilsetningsstoffer eller premikser av tilsetningsstoffer, unngås.
Fôrblandinger som er beregnet på markedsføring, skal være i samsvar med bestemmelsene fastsatt i
direktiv 79/373/EØF.

6. Dokumentasjon

6.1 D o k u m e n t a s j o n  a v  f r a m s t i l l i n g s p r o s e s s e n  o g  k o n t r o l l e n e

Produsenten skal ha et dokumentasjonssystem som er egnet til å definere og sikre kontroll over de
kritiske punktene i framstillingsprosessen og til å utarbeide og iverksette en kvalitetskontrollplan.
Produsenten skal oppbevare resultatene av de relevante kontrollene. Dokumentene skal oppbevares
slik at det er mulig å etterspore framstillingsprosessen for hvert enkelt parti produkter som
markedsføres, og å fastslå ansvaret i tilfelle av reklamasjoner.

6.2 R e g i s t e r  o v e r  f ô r b l a n d i n g e r

For å sikre at ettersporing er mulig, skal produsenten registrere følgende opplysninger:

– navn og adresse til leverandørene av råvarer med høyt innhold av uønskede stoffer og produkter,
art og innhold av uønskede stoffer og produkter, leveringsdato og

– art og mengde av de framstilte fôrvarene med angivelse av framstillingsdatoen.

7. Reklamasjoner og tilbakekalling av produkter

Produsenten skal iverksette et system for registrering og behandling av reklamasjoner.

Vedkommende skal også om nødvendig kunne iverksette et system for hurtig tilbakekalling av
produkter fra distribusjonsnettet. Produsenten skal ved hjelp av skriftlige framgangsmåter fastsette
hva som skal skje med eventuelle tilbakekalte produkter, og disse produktene skal gjennomgå en ny
kvalitetskontroll før de eventuelt markedsføres på nytt.

KAPITTEL II

Minstekrav som skal oppfylles av virksomheter og mellommenn nevnt i artikkel 7 og 8
(som skal registreres)

KAPITTEL II a)

Tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav b), c) og d) og i artikkel 8 nr. 1

– Vitaminer, provitaminer og kjemisk entydig 
beskrevne stoffer med tilsvarende virkning: alle tilsetningsstoffer i gruppen unntatt vitamin 

A og D
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– Mikronæringsstoffer: alle tilsetningsstoffer i gruppen unntatt Cu og Se

– Karotenoider og xantofyller: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Enzymer: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Mikroorganismer: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Stoffer med antioksiderende virkning: alle tilsetningsstoffer i gruppen

KAPITTEL II b)

Tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav c) og d)

– Vitaminer, provitaminer og kjemisk entydig 
beskrevne stoffer med tilsvarende virkning: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Mikronæringsstoffer: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Karotenoider og xantofyller: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Enzymer: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Mikroorganismer: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– Stoffer med antioksiderende virkning: bare tilsetningsstoffer det er fastsatt et høyeste 
innhold for

KAPITTEL II c)

Minstekrav som skal oppfylles av virksomheter og mellommenn nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a) og b)
og artikkel 8 nr. 1 (tilsetningsstoffer som det er fastsatt et høyeste innhold for, og som ikke er nevnt i
kapittel I.1 bokstav a)), premikser av tilsetningsstoffer nevnt i kapittel II bokstav a), og virksomheter nevnt
i artikkel 7 nr. 2 bokstav c) og d) (fôrblandinger som inneholder premikser av tilsetningsstoffer nevnt i
kapittel II bokstav b) eller tilsetningsstoffer nevnt i kapittel II bokstav a)).

1. Anlegg og utstyr

Anlegg og produksjonsutstyr skal være slik plassert, utformet, konstruert og vedlikeholdt at det er godt
egnet til framstilling av de aktuelle tilsetningsstoffer, premikser av tilsetningsstoffer og fôrblandinger
som inneholder tilsetningsstoffer eller premikser av tilsetningsstoffer (“de aktuelle produktene”).

2. Personale

Produsenten skal ha et personale med tilstrekkelig stort antall og de ferdigheter og kvalifikasjoner
som er nødvendige for å framstille “de aktuelle produktene”.

3. Produksjon

Det skal utpekes en kvalifisert person som er ansvarlig for produksjonen, og som om nødvendig kan
være en person utenfor virksomheten dersom framstillingen skjer utelukkende til produsentens eget
bruk; denne personen skal i så fall handle på produsentens anmodning og ansvar.
Produsenten skal sørge for at de forskjellige produksjonstrinnene utføres på en slik måte at “de
aktuelle produktene” får den ønskede kvalitet i samsvar med bestemmelsene i direktiv 70/524/EØF
eller direktiv 79/373/EØF.

4. Kvalitetskontroll

Det skal utpekes en kvalifisert person som er ansvarlig for kvalitetskontrollen, og som om nødvendig
kan være en person utenfor virksomheten dersom framstillingen skjer utelukkende til produsentens
eget bruk; denne personen skal i så fall handle på produsentens anmodning og ansvar.

Produsenten skal utarbeide og iverksette en kvalitetskontrollplan som er egnet til å garantere og
kontrollere at “de aktuelle produktene” er i samsvar med spesifikasjonene fastsatt av produsenten og
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alt etter det enkelte tilfelle med bestemmelsene fastsatt i direktiv 70/524/EØF eller direktiv
79/373/EØF.

For å sikre at ettersporing er mulig, skal det tas og oppbevares prøver av hvert enkelt parti produkter
eller eventuelt av hver bestemt del av produksjonen ved kontinuerlig produksjon, eller med
regelmessige mellomrom. Prøvene skal stå til rådighet for vedkommende myndigheter i det
nødvendige tidsrom alt etter hva fôrvarene skal brukes til.

5. Lagring

Råvarer, tilsetningsstoffer, bærestoffer, premikser og fôrblandinger skal lagres i lokaler som
utformes, innrettes og vedlikeholdes slik at gode lagringsforhold sikres.

Produktene skal lagres slik at de lett kan identifiseres, og slik at forveksling eller krysskontaminering
mellom de forskjellige produktene nevnt ovenfor og med stoffer eller fôrvarer med
legemiddelvirkning, unngås. Produkter som er beregnet på markedsføring, skal alt etter det enkelte
tilfelle pakkes og merkes i samsvar med bestemmelsene i direktiv 70/524/EØF eller eventuelt
direktiv 79/373/EØF.

6. Register

For å sikre at ettersporing er mulig, skal produsenten registrere følgende opplysninger:

a) om tilsetningsstoffer:

– art og mengde av de framstilte tilsetningsstoffene, framstillingsdatoer og eventuelt nummer
på partiet eller på en bestemt del av produksjonen ved kontinuerlig produksjon,

– navn og adresse til mellommennene eller brukerne (produsenter eller oppdrettere) som
tilsetningsstoffene er levert til, art og mengde av leverte tilsetningsstoffer og eventuelt
nummer på partiet eller en bestemt del av produksjonen ved kontinuerlig produksjon,

b) om premikser:

– navn og adresse til produsentene av tilsetningsstoffer eller til mellommenn, art og mengde av
anvendte tilsetningsstoffer og eventuelt nummer på partiet eller en bestemt del av
produksjonen ved kontinuerlig produksjon,

– framstillingsdato for premiksen, eventuelt partinummer,

– navn og adresse til mellommenn eller produsenter som premiksene er levert til,
leveringsdato, art og mengde av levert premiks og eventuelt nummer på partiet.

c) om fôrblandinger som inneholder premikser eller tilsetningsstoffer:

– navn og adresse til produsentene av premikser eller til mellommenn, eventuelt partinummer,
art og mengde av anvendt premiks,

– navn og adresse til produsentene av tilsetningsstoffer eller mellommenn, art og mengde av
anvendte tilsetningsstoffer og eventuelt nummer på partiet eller en bestemt del av
produksjonen ved kontinuerlig produksjon,

– art og mengde av framstilte fôrvarer med angivelse av framstillingsdato.

7. Mellommenn nevnt i artikkel 8 nr. 1

Dersom en produsent leverer tilsetningsstoffer til en annen person enn en produsent eller oppdretter
eller premikser til en annen person enn en produsent, er denne personen og eventuelle senere
mellommenn som pakker, emballerer, lagrer eller markedsfører dem, alt etter det enkelte tilfelle,
også bundet av forpliktelsene fastsatt i punkt 4, 5 og 6.2, og når det gjelder pakking, av forpliktelsene
fastsatt i punkt 3.
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