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KOMMISJONSDIREKTIV 96/7/EF
av 21. februar 1996
om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer
i fôrvarer(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1

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 95/55/EF(2), særlig artikkel 7, og
ut fra følgende betraktninger:
I henhold til direktiv 70/524/EØF skal innholdet i vedleggene
regelmessig tilpasses den vitenskapelige og tekniske utvikling.
Vedleggene er konsolidert ved kommisjonsdirektiv
91/248/EØF(3).
Kolonnen “Kjemisk betegnelse, beskrivelse” bør utfylles for
tilsetningsstoffet “salinomycin-natrium”.
De særlige bestemmelsene om tilsetting av jod i dyrefôr bør
endres for å hindre eventuelle uønskede virkninger på visse
arter.

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 vedlegget til dette
direktiv, senest 31. juli 1996. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.
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 viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 3

De særlige bestemmelsene om merking av det vekstfremmende stoffet “olaquindoks” bør endres for å sikre en
bedre beskyttelse av brukernes helse.
Det er i enkelte medlemsstater utført vellykkede forsøk med ny
bruk av tilsetningsstoffer i gruppen “Koksidiostatika og andre
stoffer med legemiddelvirkning”. Disse nye bruksformene bør
derfor foreløpig tillates på nasjonalt plan, inntil de kan tillates
på fellesskapsplan.

Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. februar 1996.
Det er i enkelte medlemsstater utført vellykkede forsøk med
nye tilsetningsstoffer i gruppen “Mikroorganismer”. Disse nye
tilsetningsstoffene bør derfor foreløpig tillates brukt på
nasjonalt plan, inntil de kan tillates på fellesskapsplan.

For Kommisjonen
Franz FISCHLER

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

(*)

Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 51 av 1.3.1996, s. 45, 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. L 270 av 14.12.1970, s. 1.

(2)

EFT nr. L 263 av 4.11.1995, s. 18.

(3)

EFT nr. L 124 av 18.5.1991, s. 1

Medlem av Kommisjonen

I vedlegg I:

Jod-I

Grunnstoff

Ca(IO3)2.6H2O
Ca(IO3)2
NaI
KI

Kalsiumjodat, vannfri

Natriumjodid

Kaliumjodid

Kjemisk betegnelse,
beskrivelse

Kalsiumjodat, tilført heksahydrat

Tilsetningsstoff

Andre arter eller grupper: 10 (i alt)

–”

–

–

–

Andre bestemmelser

Referanse: Fresenius Z. Anal. Chem. (1984) 318:522-524, Springer Verlag 1984.
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(1)

}

Fisk: 20 (i alt)

Dyr av hestefamilien: 4 (i alt)

Høyeste innhold av grunnstoffet
i mg/kg av fullfôret

Angivelse på etiketten for tilsetningsstoffene, premiksproduktene og fôrvarene av retningslinjer for sikker bruk og advarsler beregnet på å beskytte brukernes helse, og først og fremst for å
unngå all eksponering for tilsetningsstoffet, særlig ved berøring eller innånding, med følgende: “Advarsel: Risiko for lysømfintlighet hos predisponerte personer”.”

Største mengde støv avgitt under behandling bestemt etter Stauber-Heubach-metoden(1): 0,1 g olaquindoks.

“Bruk forbudt minst de siste fire uker før slakting.

1.3. I del J “Vekstfremmende stoffer”, nr. E 851 “Olaquindoks”, skal teksten i kolonnen “Andre bestemmelser” lyde:

“E 2

EF-nr.

1.2 I del I “Mikronæringsstoffer” skal nr. E 2 “Jod-I” lyde:

Innhold av 17-epi-20-deoksysalinomycin: mindre enn 40 mg/kg salinomycin-natrium”

Innhold av elaiophylin: mindre enn 42 mg/kg salinomycin-natrium

“C42H69O11Na (natriumsalt av monokarboksylsyrepolyeter framstilt av Streptomyces albus)

1.1. I del A “Antibiotika” nr. E 716 “Salinomycin-natrium” og del D “Koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning” nr. E 766 “Salinomycin-natrium”, skal teksten i kolonnen
“Kjemisk betegnelse, beskrivelse” hver gang lyde:

1.

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

VEDLEGG

Nr. 60/33
21.12.2000

I vedlegg II:

Saccharomyces
cerevisiae
(NCYC Sc 47)

Bacillus cereus
(ATCC 14893/
CIP 5832)

4

Tilsetningsstoff

“3

Nummer

–
–

Avlskaniner

–

Høyeste alder

12 uker

–

Høyeste alder

Oppfôringskaniner

Oppfôringsstorfe

Dyreart eller
dyregruppe

Kalkuner

Oppfôringskaniner

Dyreart eller
dyregruppe

}

Høyeste
innhold

1

25

0,5 x 109

4 x 109

Minste
mengde

2 x 109

}

8 x 109

Største
mengde

KDE/kg av fullfôret

1

20

i mg/kg av fullfôret

Laveste
innhold

Godkjenningsperiode

30.11.1996”

30.11.1996

Godkjenningsperiode

–

30.11.1996

I bruksanvisningen angis:
30.11.1996
– “Mengden Saccharomyces
cerevisiae i dagsrasjonen
skal for 100 kg kroppsvekt
ikke overstige 2,5 x 1010
KDE; for hver ytterligere
100 g kroppsvekt tilføres
0,5 x 1010 KDE”
–
30.11.1996

Andre bestemmelser

Bruk forbudt minst de
siste fem dager før
slakting

Bruk forbudt minst de
siste fire uker før slakting.
I bruksanvisningen angis:
– “Farlig for dyr av hestefamilien”
– “Dette fôret inneholder
et tilsetningsstoff av
ionofor-gruppen; det kan
være utilrådelig å bruke
det samtidigmed visse
legemidler (f.eks. tiamulin)”

Andre bestemmelser

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Preparat av Bacillus cereus
som inneholder minst
1010 KDE/g tilsetningsstoff

Preparat av Saccharomyces
cerevisiae som inneholder minst
5 x 109 KDE/g tilsetningsstoff

Kjemisk betegnelse,
beskrivelse

2.2 I del O “Mikroorganismer” skal nye numre lyde:

2,6 dikloro-alfa-(4-klorofenyl)4-[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4triazin-2(3H)-yl] benzenacetonitril

Diclazuril

27

Kjemisk betegnelse,
beskrivelse

Salinomycin-natrium “C42H69O11Na (natriumsalt
av monokarboksylsyrepolyeter
framstilt av Streptomyces albus)
– Innhold av elaiophylin: mindre
enn 42 mg/kg salinomycinnatrium
– Innhold av 17-epi-20-deoksysalinomycin: mindre enn
40 g/kg salinomycin-natrium

Tilsetningsstoff

“26

Nummer

2.1 I del D “Koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning” skal nye numre lyde:

2.
21.12.2000
Nr. 60/34

