
Nr. 60/61 21.12.2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

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) Ved anvendelse av rådsdirektiv 70/524/EØF av 23.
november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(4) har det
vist seg at visse grunnleggende begreper bør tas opp til ny
vurdering for å sikre bedre vern av dyrs og menneskers
helse og miljøet.

2) Erfaringen har vist at de gjeldende regler for bruk av
tilsetningsstoffer i fôrvarer ikke gir alle nødvendige
sikkerhetsgarantier, særlig fordi det i Fellesskapet
markedsføres dårlige etterligninger av avlstekniske
tilsetningsstoffer. Det er derfor absolutt nødvendig å
knytte godkjenningen for slike tilsetningsstoffer til den
person som er ansvarlig for markedsføringen av
tilsetningsstoffet som er godkjent av Fellesskapet.

3) Det bør skilles mellom tilsetningsstoffer som brukes
allment og uten særlig fare ved framstillingen av fôrvarer,
og høyteknologiske tilsetningsstoffer som har en helt
spesiell sammensetning, og som personen som er
ansvarlig for markedsføringen, må ha godkjenning for,
for å unngå etterligninger som ikke oppfyller kravene og
derfor kan være farlige.

4) Som vedlegg til dette direktiv bør det for det første
utarbeides en liste over tilsetningsstoffer som det gis
godkjenning for til en ansvarlig person, som er den eneste
som har rett til å markedsføre de aktuelle tilsetnings-
stoffene, og for det andre en liste over andre tilsetnings-

stoffer som kan markedsføres av enhver person, forutsatt
at disse tilsetningsstoffene er i samsvar med opplys-
ningene i saksmappen som godkjenningen er basert på.

5) For å lette gjennomføringen av direktiv 70/524/EØF, bør
listen med definisjoner utfylles og visse definisjoner
endres. Særlig bør begrepet tilsetningsstoff defineres
klarere, slik at det også tas hensyn til innvirkningen de
kan ha på fôrmidler, animalske produkter, dyrs velferd
eller miljøet: tekniske hjelpestoffer bør ikke inngå i
virkeområdet for direktiv 70/524/EØF dersom disse
stoffene brukes i framstillingen av fôrmidler eller
fôrvarer og ikke har noen innvirkning på det ferdige
produkt.

6) Mikroorganismer som er godkjent i gruppe “0”, som har
til formål å forbedre den animalske produksjon, særlig
gjennom påvirkning av mage- og tarmfloraen, må danne
kolonier.

7) Når særlig vitaminer, mikronæringsstoffer eller farge-
stoffer forekommer i naturlig tilstand i visse fôrmidler,
skal de ikke anses som tilsetningsstoffer, med mindre det
dreier seg om produkter som er spesielt anriket med et
stoff som tilsvarer et tilsetningsstoff , og som derfor ikke
kan anses som fôrmidler med naturlig innhold av de
aktuelle stoffer.

8) Premiksene nevnt i dette direktiv kan under ingen
omstendigheter anses som preparater som omfattes av
definisjonen av tilsetningsstoff.

9) Erfaringen har vist at godkjenning av tilsetningsstoffer
ved direktiver skaper betydelige forsinkelser. Forsinkelser
i gjennomføringen av direktivene har i enkelte tilfeller
ført til konkurransevridning og til og med skapt handels-
hindringer. For å rette på denne situasjonen, bør
tilsetningsstoffer godkjennes ved forordninger.

10) Medlemsstaten som undersøker saksmappene i egenskap
av rapportør, kan innkreve gebyrer. Størrelsen på
gebyrene bør harmoniseres for å unngå konkurranse-
vridning. Denne harmoniseringen bør skje innenfor
rammen av framtidige fellesskapsregler for gebyrer eller
avgifter som skal innkreves på fôrvareområdet. I den
forbindelse må det undersøkes om størrelsen på gebyrene
som skal innkreves, bør variere etter hvilken type
godkjenning det søkes om, eller hvilken gruppe av
tilsetningsstoffer det dreier seg om. Det synes rimelig å
innkreve høyere gebyrer for eksempel for undersøkelse
av saksmapper angående vekstfremmende stoffer enn for
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vitaminer. Det synes rimelig å ikke innkreve gebyr for
undersøkelse av saksmapper angående meget enkle
tekniske tilsetningsstoffer. Gebyret skal være betalt til
medlemsstaten som opptrer som rapportør, på det
tidspunkt saksmappen innleveres.

11) Inntil Rådet har vedtatt lovbestemmelser om gebyrer,
skal en medlemsstat som opptrer som rapportør, ha
mulighet til å vedta bestemmelser om dette eller beholde
de lovbestemmelser den har vedtatt på dette området.

12) Dersom det innføres gebyrer, bør det gis garanti for at det
innen en bestemt frist treffes vedtak om søknaden om
godkjenning til å markedsføre et tilsetningsstoff.

13) Visse tilsetningsstoffer i fôrvarer kan gå inn i den
menneskelige næringskjeden. Det er derfor nødvendig at
Vitenskapskomiteen for fôrvarer kan samarbeide med
Vitenskapskomiteen for næringsmidler om forhold som
kan påvirke forbrukernes helse.

14) Søkingen etter nye tilsetningsstoffer som tilhører den
gruppen stoffer der godkjenningen er knyttet til den som er
ansvarlig for markedsføringen, krever omfattende
investeringer. Vitenskapelige data eller opplysninger i
saksmappen som den første godkjenningen er basert på,
bør derfor beskyttes i en periode på ti år. Også nye data
som innleveres med henblikk på fornyelse eller endring av
vilkårene for den opprinnelige godkjenningen, bør
beskyttes i en kortere periode, som er fastsatt til fem år. I
disse beskyttelsesperiodene må nye søknader om
godkjenning ledsages av en saksmappe som er utarbeidet i
samsvar med bestemmelsene i rådsdirektiv 87/153/EØF av
16. februar 1987 om fastsettelse av retningslinjer for
vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), med mindre de
berørte parter har avtalt å dele bruken av opplysningene.
Dersom to eller flere personer har godkjenning for samme
tilsetningsstoff, må de enkeltvis eller sammen besvare
anmodninger fra Kommisjonen om vitenskapelige
opplysninger, ellers vil godkjenningen bli tilbakekalt.

15) For å fjerne forskjellene mellom medlemsstatene i
forbindelse med systemet for godkjenning på deres
territorium av tilsetningsstoffene oppført i vedlegg II, bør
den midlertidige godkjenningen for tilsetningsstoffer som
oppfyller et minimum av vilkår, utvides til å omfatte hele
Fellesskapet. Disse godkjenningene blir endelige for
visse tilsetningsstoffer eller blir gyldige for en periode på
ti år for andre tilsetningsstoffer, når alle vilkår for
godkjenning er oppfylt, noe som senest kan skje ved
utløpet av gyldighetsperioden for den midlertidige
godkjenningen.

16) For søknader innlevert før 1. april 1998 om godkjenning
av tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 2 bokstav aaa) og
aaaa), som det er gitt midlertidig godkjenning for før 
1. oktober 1999, kan medlemsstatene på sitt eget
territorium tillate at tilsetningsstoffet markedsføres og
brukes i et tidsrom som ikke må overstige fem år fra
datoen da godkjenningsforordningen ble vedtatt.

17) For søknader innlevert etter 1. april 1998 om
godkjenning av tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 2
bokstav aaa) og aaaa), som det er gitt midlertidig
godkjenning for før 1. oktober 1999, kan medlemsstatene
på sitt eget territorium tillate at tilsetningsstoffet
markedsføres og brukes i en periode som ikke må
overstige fem år fra datoen da godkjenningsforordningen
ble vedtatt.

18) Det er nødvendig å innføre en overgangsordning for
omstillingen fra det gamle til det nye godkjennings-
systemet. Datoen for når de relevante bestemmelsene trer
i kraft, må derfor framskyndes.

19) Det må tas hensyn til den tekniske utvikling med hensyn
til bruk av tilsetningsstoffer. I visse tilfeller bør det derfor
fastsettes mulighet for, på særlige vilkår, å tilføre
tilsetningsstoffer på annen måten enn ved innblanding i
fôrvarer.

20) På bakgrunn av den nåværende vitenskapelige og
tekniske kunnskap og de eksisterende kontrollmetoder
bør det ikke godkjennes noen annen metode for tilføring
av antibiotika, koksidiostatika og andre legemidler samt
vekstfremmende stoffer enn ved innblanding i fôrvarer.

21) Monografier over avlstekniske tilsetningsstoffer bør ikke
lenger offentliggjøres. I stedet bør det offentliggjøres et
identitetskort for de aktuelle tilsetningsstoffene, slik at de
lettere kan identifiseres ved kontroll.

22) For å gjøre det mulig for de nasjonale myndigheter å
foreta kontroll, bør de få stilt en standardprøve til
rådighet.

23) Det skal være forbudt å blande tilsetningsstoffer som
tilhører henholdsvis gruppen antibiotika, koksidiostatika
og andre stoffer med legemiddelvirkning samt
vekstfremmende stoffer med mikroorganismer, med
mindre slik blanding er godkjent i den spesifikke
godkjenningen for mikroorganismen.

24) På bakgrunn av opphevingen av vedlegg I og II bør det av
hensyn til klarheten og oversikten hvert år offentliggjøres
en liste over personer som er ansvarlige for markeds-
føringen av tilsetningsstoffene nevnt i artikkel 2 bokstav
aaa), en liste over produsenter som har fått rett av en
godkjenningsinnehaver til å framstille tilsetningsstoffer,
og en liste over godkjente tilsetningsstoffer –
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 70/524/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

“VIRKEOMRÅDE

Artikkel 1

1. Dette direktiv får anvendelse for tilsetningsstoffer i
fôrvarer.

2. Dette direktiv får ikke anvendelse for tekniske
hjelpestoffer som brukes bevisst som stoffer ved
bearbeidingen av fôrmidler eller fôrvarer for å oppnå et
bestemt teknologisk mål ved behandlingen eller
bearbeidingen, og som kan føre til at det forekommer en
utilsiktet, men teknisk uunngåelig rest av disse stoffene
eller derivater av dem i sluttproduktet, forutsatt at disse
restmengdene ikke utgjør noen helsefare og ikke har noen
teknologisk virkning på det ferdige produkt.

3. Stoffer som forekommer i naturlig form i fôrmidler
som inngår i den normale sammensetning av fôrvarer, og
som svarer til et stoff som er godkjent i henhold til dette
direktiv, skal ikke anses som tilsetningsstoffer med
mindre det dreier seg om produkter som er spesielt
anriket med stoffer som tilsvarer tilsetningsstoffer.”

2. Mellom artikkel 1 og 2 innsettes følgende overskrift:

“DEFINISJONER”

3. I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

i) Bokstav a) skal lyde:

“a) “tilsetningsstoffer”, stoffer eller preparater som
brukes i fôrvarer med henblikk på å

– ha en gunstig virkning på egenskapene til
fôrmidler eller fôrblandinger eller
animalske produkter, eller

– oppfylle dyrenes ernæringsbehov eller
forbedre den animalske produksjon, særlig
ved å påvirke mage-tarmfloraen eller
fordøyeligheten av fôrvarer, eller

– tilføre fôret elementer som bidrar til å
oppfylle særlige ernæringsmessige mål
eller bestemte ernæringsmessige behov hos
dyrene på et gitt tidspunkt, eller

– forebygge eller redusere skadelige
virkninger av dyreekskrementer eller å
forbedre dyrenes miljø,

aa) “mikroorganismer”, mikroorganismer som
danner kolonier,

aaa) tilsetningsstoffer hvis godkjenning er knyttet
til den som er ansvarlig for markedsføringen:
tilsetningsstoffene oppført på listen i del I i
vedlegg C,

aaaa) andre tilsetningsstoffer, tilsetningsstoffer hvis
godkjenning ikke er knyttet til den som er
ansvarlig for markedsføringen, og som er
oppført på listen i del II i vedlegg C,”

ii) Bokstav f) skal lyde:

“f) “fôrmidler”, forskjellige produkter av vegetabilsk
eller animalsk opprinnelse i naturlig tilstand,
ferske eller konserverte, og avledede produkter
av disse etter industriell bearbeiding, samt
organiske eller uorganiske stoffer, med eller uten
tilsetningsstoffer, som i ubearbeidet form eller
etter bearbeiding er beregnet til fôring av dyr, til
framstilling av fôrblandinger eller som bærestoff
i premikser, heretter kalt “formidler”,”.

iii) Ny bokstav k) og l) skal lyde:

“k) “markedsføring” eller “omsetning”, det at
produkter oppbevares med henblikk på salg,
herunder tilbud, eller enhver annen form for
overdragelse til tredjemann mot vederlag eller
vederlagsfritt, samt selve salget og andre former
for overdragelse,

l) “ansvarlig for markedsføringen”, den fysiske
eller juridiske person som har ansvaret for at
tilsetningsstoffet som har oppnådd
fellesskapsgodkjenning, samsvarer med kravene,
og for markedsføringen av det.”

4. Artikkel 3-9 skal lyde:

“FRAMGANGSMÅTE FOR GODKJENNING AV
TILSETNINGSSTOFFER

Artikkel 3

Medlemsstatene skal fastsette at tilsetningsstoffer ikke
kan markedsføres uten at det er gitt
fellesskapsgodkjenning. Denne godkjenningen skal gis
ved forordning fra Kommisjonen etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 4.

Artikkel 3a

Fellesskapsgodkjenning av et tilsetningsstoff skal bare
gis dersom det
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a) ved bruk i fôrvarer har én av virkningene nevnt i
artikkel 2 bokstav a),

b) sammenholdt med bruksvilkårene ikke har negativ
innvirkning på menneskers eller dyrs helse eller på
miljøet, og ikke skader forbrukeren ved å endre
egenskapene til de animalske produktene,

c) kan påvises og kontrolleres

– som tilsetningsstoff,

– i premiksene,

– i fôrvarene eller eventuelt i fôrmidlene,

d) behandling eller forebygging av dyresykdom er
utelukket ut fra det tillatte innhold; dette vilkåret
gjelder ikke for tilsetningsstoffer som tilhører
gruppen koksidiostatika og andre stoffer med
legemiddelvirkning,

e) av tungtveiende grunner som gjelder menneskers
eller dyrs helse, ikke bør være forbeholdt medisinsk
eller veterinærmedisinsk bruk.

Artikkel 4

1. For å få fellesskapsgodkjenning for et stoff eller et
preparat som tilsetningsstoff eller for en ny bruk av et
allerede godkjent tilsetningsstoff, skal personen som
søker om godkjenning velge en medlemsstat som skal
opptre som rapportør i forbindelse med undersøkelsen av
saksmappen som søkeren har utarbeidet i samsvar med
bestemmelsene i rådsdirektiv 87/153/EØF av 16. februar
1987 om fastsettelse av retningslinjer for vurderingen av
tilsetningsstoffer i fôrvarer(*). En søker som er etablert i
en tredjestat, skal ha en representant i Fellesskapet.

2. Medlemsstaten som opptrer som rapportør, skal
kontrollere at

a) saksmappen er utarbeidet i samsvar med direktiv
87/153/EØF,

b) stoffet eller preparatet ifølge de framlagte opplys-
ninger synes å oppfylle vilkårene fastsatt i 3a.

3. Personen som søker om fellesskapsgodkjenning
skal gjennom medlemsstaten som opptrer som rapportør,
oversende Kommisjonen en søknad vedlagt saksmappen
med kopi til de andre medlemsstatene, og disse skal
bekrefte å ha mottatt den så snart som mulig. Denne
oversendelsen skal skje senest ett år etter den dato da
søkeren innleverte saksmappen til medlemsstaten som
opptrer som rapportør, med mindre søknaden avslås eller
utsettes. Medlemsstaten som opptrer som rapportør, skal
underrette søkeren, de andre medlemsstatene og
Kommisjonen om årsakene til avslaget eller utsettelsen.

4. Medlemsstatene skal ha en frist på 60 dager fra
datoen da saksmappen ble oversendt dem, til å undersøke
om saksmappen er utarbeidet i samsvar med direktiv
87/153/EØF og eventuelt oversende Kommisjonen og de
andre medlemsstatene sine skriftlige merknader.

Dersom ingen innvendinger er framsatt innen utløpet av
fristen nevnt i første ledd, skal Kommisjonens
representant ha en frist på 30 dager til å få satt
godkjenningssøknaden på dagsorden for Den faste
komité for fôrvarer.

5. Dersom det etter samråd i Den faste komité for
fôrvarer fastslås at bestemmelsene om framlegging av
saksmappen ikke er overholdt, skal en representant for
Kommisjonen underrette den som søker om markeds-
føringsgodkjenning, og medlemsstaten som opptrer som
rapportør, om dette; en eventuell ny søknad skal
innsendes i samsvar med de ovennevnte bestemmelsene.

6. Kommisjonen skal sørge for at det treffes
beslutning om søknaden om fellesskapsgodkjenning etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 23, senest 320 dager
etter at søknaden ble satt på dagsorden for Den faste
komité for fôrvarer i samsvar med artikkel 4 annet ledd.
Denne fristen skal imidlertid avbrytes dersom en
medlemsstat i Den faste komité for fôrvarer eller
Vitenskapskomiteen for fôrvarer ber om tilleggs-
opplysninger.

Dersom en søknad om fellesskapsgodkjenning av
markedsføring av tilsetningsstoffer avslås eller saken
utsettes, skal en representant for Kommisjonen underrette
søkeren og medlemsstaten som opptrer som rapportør,
om årsakene til avslaget eller utsettelsen.

(*) EFT nr. L 64 av 7.3.1987, s.19. Direktivet sist endret
ved kommisjonsdirektiv 95/11/EF (EFT nr. L 106 av
11.5.1995, s. 23).

Artikkel 5

I direktiv 87/153/EØF gjøres endringer

– som følge av den vitenskapelige og tekniske
utvikling og

– bestemmelsene i artikkel 9b nr. 1, artikkel 9c nr. 3,
artikkel 9o og artikkel 9q nr. 5

etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23.

Artikkel 6

1. Medlemsstaten som opptrer som rapportør, kan
innkreve et gebyr alt etter hvilke grupper tilsetningsstoff og
hvilken type fellesskapsgodkjenning det søkes om, for
undersøkelsen av saksmappene som følger av forpliktelsene
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fastsatt i artikkel 4 nr. 2, artikkel 9b nr. 1, artikkel 9c nr. 3 og
artikkel 9g nr. 4. Gebyret skal være betalt ved innleveringen
av saksmappen.

2. Rådet, som treffer sin beslutning med kvalifisert
flertall etter forslag fra Kommisjonen, skal innen 1.
oktober 1999 fastsette størrelsen på gebyret nevnt i nr. 1.

Artikkel 7

1. Medlemsstatene og Kommisjonen skal sørge for at
opplysninger som kan krenke den industrielle og
kommersielle eiendomsrett dersom de spres, behandles
fortrolig.

2. Følgende skal ikke behandles fortrolig:

– tilsetningsstoffets betegnelse og sammensetning,

– tilsetningsstoffets fysisk-kjemiske og biologiske
egenskaper,

– tolkning av farmakologiske, toksikologiske og
økotoksikologiske data om tilsetningsstoffet,

– analysemetodene for kontroll av selve tilsetnings-
stoffet og tilsetningsstoffet i premikser, i fôrvarer og
eventuelt i fôrmidler,

– metodene for kontroll av restmengder av tilsetnings-
stoffet eller metabolitter av det i animalske produkter.

Artikkel 7a

Når et tilsetningsstoff inneholder eller består av
genmodifiserte organismer som definert i artikkel 2 nr. 1
og 2 i rådsdirektiv 90/220/EØF av 23. april 1990 om
utsetting i miljøet av genetisk modifiserte organismer(*),
skal det foretas en særskilt vurdering av miljørisikoen
som fastsatt i nevnte direktiv; følgende dokumenter skal
med henblikk på dette inngå i saksmappen som skal
framlegges i samsvar med artikkel 4 i dette direktiv for å
sikre at prinsippene fastsatt i artikkel 3a overholdes:

– en kopi av ethvert skriftlig samtykke fra vedkommende
myndigheter til å sette ut i miljøet genmodifiserte
organismer til forsknings- og utviklingsformål i
henhold til artikkel 6 nr. 4 i direktiv 90/220/EØF, samt
resultatene av utsettingen idet det tas hensyn til en
eventuell fare for menneskers og dyrs helse og miljøet,

– fullstendig teknisk dokumentasjon med de opplysnin-
gene som kreves i henhold til vedlegg II og III til direktiv
90/220/EØF, og en vurdering av miljørisikoen på
grunnlag av disse opplysningene; resultatene av samtlige
undersøkelser som er foretatt til forsknings- eller
utviklingsformål.

Artikkel 11-18 i direktiv 90/220/EØF får ikke anvendelse
for tilsetningsstoffer som består av eller inneholder
genmodifiserte organismer.

(*) EFT nr. L 117 av 8.5.1990, s. 15. Direktivet sist
endret ved direktiv 94/15/EF (EFT nr. L 103 av
22.4.1994, s. 20).

Artikkel 8

1. Vitenskapskomiteen for fôrvarer nedsatt ved
kommisjonsbeslutning 76/791/EØF(*) skal ha til oppgave
å bistå Kommisjonen på dens anmodning i alle
vitenskapelige spørsmål i forbindelse med bruk av
tilsetningsstoffer i fôrvarer.

2. På Kommisjonens anmodning skal medlemsstaten
som opptrer som rapportør, sørge for at hele eller en del
av saksmappen nevnt i artikkel 4 oversendes offisielt til
medlemmene av komiteen nevnt i nr. 1.

(*) EFT nr. L 279 av 9.10.1976, s. 35. Beslutningen
endret ved vedtak 86/105/EØF (EFT nr. L 93 av
8.4.1986, s. 14).

ORDNINGER FOR GODKJENNING AV
TILSETNINGSSTOFFER KNYTTET TIL DEN SOM
ER ANSVARLIG FOR MARKEDSFØRINGEN

Godkjenning gitt for 10 år

Artikkel 9

Tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 2 bokstav aaa) som
oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 3a, skal godkjennes
og oppføres i kapittel I i listen nevnt i artikkel 9t bokstav
b).

Midlertidig godkjenning gitt for høyst fire år

Artikkel 9a

1. For tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 2 bokstav aaa),
kan det gis en midlertidig fellesskapsgodkjenning for
bruk av et nytt tilsetningsstoff eller ny bruk av et
tilsetningsstoff som allerede er godkjent, forutsatt at
vilkårene fastsatt i artikkel 3a bokstav b), c), d) og e) er
oppfylt, og det i lys av de foreliggende resultater er grunn
til å anta at vilkåret fastsatt i artikkel 3a bokstav a) også
er oppfylt. Disse tilsetningsstoffene skal oppføres i
kapittel II i listen nevnt i artikkel 9t bokstav b).

2. Den midlertidige godkjenningen nevnt i nr. 1 kan
ikke gis for mer enn fire år regnet fra den dato den trer i
kraft.
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Fornyelse av godkjenningen etter ti år

Artikkel 9b

1. Fellesskapsgodkjenningen for tilsetningsstoffene
nevnt i artikkel 2 bokstav aaa), er gyldig i ti år regnet fra
den dato da den endelige godkjenningen trer i kraft, og
kan fornyes for tiårsperioder. Dersom den fornyes, skal
innehaveren av godkjenningen, gjennom medlemsstaten
som opptrer som rapportør, sende Kommisjonen en
søknad vedlagt en saksmappe som er i samsvar med
bestemmelsene som skal fastsettes om fornyelse av
godkjenning for tilsetningsstoffer i direktiv 87/153/EØF.
Søknaden og saksmappen skal senest ett år før
godkjenningen utløper, sendes til Kommisjonen, som
skal bekrefte å ha mottatt den så snart som mulig. En kopi
av søknaden om fornyelse, vedlagt saksmappen, skal av
innehaveren av godkjenningen sendes offisielt gjennom
medlemsstaten som opptrer som rapportør, til de andre
medlemsstatene, som skal bekrefte å ha mottatt den så
snart som mulig.

2. Artikkel 3, 3a, 4, 7 og 7a får tilsvarende anvendelse
for søknader om fornyelse.

3. Dersom det av grunner som ligger utenfor
godkjenningsinnehaverens kontroll, ikke kan treffes
beslutning om søknaden om fornyelse før den dato da
godkjenningen utløper, skal godkjenningsperioden for
tilsetningsstoffet automatisk forlenges inntil
Kommisjonen treffer en beslutning.

DATASIKRING

Artikkel 9c

1. For tilsetningsstoffene nevnt i artikkel 2 bokstav
aaa), kan de vitenskapelige data og andre opplysninger i
den opprinnelige saksmappen som ble framlagt med
henblikk på den første godkjenningen, ikke benyttes til
fordel for andre søkere i et tidsrom på ti år,

a) fra den dato da den første godkjenningen trer i kraft,
ved en forordning, for tilsetningsstoffene nevnt i
artikkel 9g nr. 1, artikkel 9h nr. 1 og artikkel 9i nr. 1,

b) for andre tilsetningsstoffer fra den dato da den første
godkjenningen trer i kraft, ved forordning, eller fra 
1. oktober 1999 dersom denne datoen er tidligere,

med mindre søkeren har avtalt med godkjenningsinne-
haveren at disse dataene og opplysningene kan benyttes.

I denne perioden kan det imidlertid gis godkjenning for
markedsføring til andre personer enn den som er
ansvarlig for den første markedsføringen av tilsetnings-
stoffet, forutsatt at vilkårene i artikkel 3a og 4 er oppfylt.

2. Dersom det gis tilleggsopplysninger om et
tilsetningsstoff som har fått midlertidig godkjenning i
samsvar med artikkel 9a, med henblikk på godkjenning i
samsvar med artikkel 3a, skal disse opplysningene anses
som en integrert del av den opprinnelige saksmappen, og
vernet av dem skal derfor opphøre samtidig med vernet
av opplysningene i den opprinnelige saksmappen.

3. Etter utløpet av tiårsperioden nevnt i nr. 1, kan
Kommisjonen eller en medlemsstat benytte resultatene av
hele eller en del av vurderingen som ble foretatt på
grunnlag av de vitenskapelige data og opplysningene i
saksmappen som førte fram til godkjenningen av
tilsetningsstoffet, til fordel for en annen som søker om
godkjenning til å markedsføre et tilsetningsstoff som
allerede er godkjent.

I dette tilfelle skal den nye søkeren, gjennom en
medlemsstat som opptrer som rapportør, sende en søknad
vedlagt dokumentasjon som er i samsvar med
bestemmelsene som skal fastsettes for dette formål, til
Kommisjonen, som skal bekrefte å ha mottatt den så snart
som mulig. En kopi av søknaden, vedlagt saksmappen,
skal av den nye søkeren sendes offisielt gjennom en
medlemsstat som opptrer som rapportør, til de andre
medlemsstatene, som skal bekrefte å ha mottatt den så
snart som mulig.

Bestemmelsene i artikkel 3, 3a, 4, 7 og 7a får tilsvarende
anvendelse.

4. Bestemmelsene i nr. 3 får også anvendelse for bruk
av data fra en saksmappe som gjelder et tilsetningsstoff
som godkjenningen er tilbakekalt for, etter anmodning fra
innehaveren av denne godkjenningen.

5. Kommisjonen eller en medlemsstat kan ikke
benytte de vitenskapelige data og tilleggsopplysningene
som kreves for å endre vilkårene for oppføring av et
tilsetningsstoff på listen eller for fornyelse av
godkjenningen i samsvar med 9b nr. 1, eller nye
vitenskapelige data eller opplysninger som innleveres i
tilsetningsstoffets godkjenningsperiode, til fordel for en
annen søker i en periode på fem år regnet fra den dato
godkjenningen til ny bruk, fornyelse eller innsending av
nye vitenskapelige data eller opplysninger trer i kraft.

Dersom perioden for sikring av data som er gitt med
henblikk på endring av vilkårene for oppføring av et
tilsetningsstoff på listen, utløper før utgangen av perioden
fastsatt i nr. 1, skal femårsperioden forlenges slik at
begge periodene utløper samtidig.

6. Med forbehold for nr. 1 skal en som søker om
godkjenning for et tilsetningsstoff nevnt i artikkel 2 nr. 3
bokstav aaa), før han/hun setter i gang toksikologiske
forsøk på virveldyr, undersøke om produktet eller dets
aktive stoff allerede er godkjent. Vedkommende skal om
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nødvendig innhente opplysninger fra vedkommende
myndigheter i en medlemsstat for å finne ut om det er tale
om samme produkt eller aktive stoff som det som
allerede er godkjent.

Dersom vedkommende produkt eller aktive stoff allerede
er godkjent, skal søkeren og innehaveren eller inne-
haverne av tidligere godkjenninger treffe alle tiltak som
er nødvendige for å oppnå enighet om å dele bruken av
opplysningene, slik at en gjentakelse av toksikologiske
prøver på virveldyr unngås.

Dersom søkeren og innehaveren eller innehaverne av
tidligere godkjenninger for samme produkt, likevel ikke
oppnår enighet om å dele opplysningene, kan medlems-
statene treffe nasjonale tiltak som forplikter søkeren og
innehaveren eller innehaverne av tidligere godkjenninger
som er etablert på deres territorium, til å dele
opplysningene, for å unngå at toksikologiske prøver på
virveldyr gjentas på deres territorium, og medlemsstatene
kan fastsette vilkår for bruk av opplysningene idet de
sørger for en rimelig likevekt mellom de berørte parters
interesser.

ORDNINGER FOR GODKJENNING AV ANDRE
TILSETNINGSSTOFFER

Godkjenning uten tidsbegrensning

Artikkel 9d

1. Tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 2 bokstav aaaa),
som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 3a, skal
godkjennes og oppføres i kapittel III i listen nevnt i
artikkel 9t bokstav b).

2. Tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 2 bokstav aaaa),
som er oppført i vedlegg I før 1. april 1998, skal
godkjennes og oppføres i kapittel III i listen nevnt i
artikkel 9t bokstav b).

Midlertidig godkjenning for høyst fire eller fem år

Artikkel 9e

1. For tilsetningsstoffene nevnt i artikkel 2 bokstav
aaaa), kan det gis midlertidig fellesskapsgodkjenning til
bruk av et nytt tilsetningsstoff eller til ny bruk av et
allerede godkjent tilsetningsstoff dersom vilkårene
fastsatt i artikkel 3a bokstav b), c), d) og e) er oppfylt, og
det er grunn til å anta at vilkårene fastsatt i artikkel 3a
bokstav a) også er oppfylt. Disse tilsetningsstoffene skal
oppføres i kapittel IV i listen nevnt i artikkel 9t bokstav
b).

2. Den midlertidige godkjenningen nevnt i nr. 1, kan
ikke gis for mer enn fire år regnet fra den dato da den
trådte i kraft.

3. For tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 2 bokstav aaa),
som er oppført i vedlegg II før 1. april 1998, kan det
fortsatt gis midlertidige nasjonale godkjenninger;
tilsetningsstoffene skal oppføres i kapittel IV i listen
nevnt i artikkel 9t bokstav b). Disse tilsetningsstoffene
godkjennes midlertidig i en periode som ikke må være
over fem år, medregnet perioden de har vært oppført i
vedlegg II nevnt ovenfor.

OVERGANGSORDNINGER FOR GODKJENNINGER
AV TILSETNINGSSTOFFER KNYTTET TIL DEN
SOM ER ANSVARLIG FOR MARKEDSFØRINGEN

Artikkel 9f

Uten hensyn til artikkel 3 skal medlemsstatene tillate
markedsføring av tilsetningsstoffene oppført i vedlegg B.

Tilsetningsstoffer oppført i vedlegg I før 1. januar
1988

Artikkel 9g

1. Tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 2 bokstav aaa),
som er oppført i vedlegg I før 1. januar 1988, skal
godkjennes midlertidig fra 1. april 1998 og overføres til
vedlegg B med henblikk på at de revurderes som
tilsetningsstoffer knyttet til den som er ansvarlig for
markedsføringen.

2. Med henblikk på revurderingen av tilsetnings-
stoffene nevnt i nr. 1, skal det søkes om ny godkjenning
innen 1. oktober 1998; slike søknader vedlagt mono-
grafiene og identifikasjonskortene nevnt i henholdsvis
artikkel 9n og 9o, skal sendes av den som er ansvarlig for
saksmappen som lå til grunn for den tidligere
godkjenningen, eller dennes etterfølger eller etterfølgere,
gjennom medlemsstaten som opptrer som rapportør, til
Kommisjonen med kopi til medlemsstatene, som skal
bekrefte at de er mottatt.

3. Den midlertidige godkjenningen for tilsetnings-
stoffet skal tilbakekalles innen 1. oktober 1999 ved en
forordning, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23, og
tilsetningsstoffet slettes fra listen i kapittel I i vedlegg B,
dersom

a) dokumentene fastsatt i nr. 2 ikke er oversendt før den
fastsatte dato, eller

b) det etter kontroll av dokumentene fastslås at
monografiene og identifikasjonskortene ikke er i
samsvar med dataene i saksmappen som ble lagt til
grunn da den opprinnelige godkjenning ble gitt.

4. Medlemsstatene skal sørge for at den som er
ansvarlig for markedsføringen av et tilsetningsstoff nevnt
i nr. 1, oversender saksmappen som er nevnt i artikkel 4,
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med henblikk på revurdering, i samsvar med artikkel 4 og
innen 30. september 2000. I motsatt fall skal
godkjenningen for det aktuelle tilsetningsstoffet tilbake-
kalles ved en forordning etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 23, og tilsetningsstoffet slettes fra listen i kapittel
I i vedlegg B.

5. Kommisjonen skal treffe alle nødvendige tiltak for
å sikre at revurderingen av saksmappene nevnt i nr. 4, er
avsluttet senest tre år etter at de ble innlevert.

Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23, skal
godkjenningene for tilsetningsstoffene nevnt i nr. 1,

a) tilbakekalles, og tilsetningsstoffene skal slettes fra
listen i kapittel I i vedlegg B ved en forordning eller

b) erstattes av godkjenninger knyttet til den som er
ansvarlig for markedsføringen, for en periode på ti år
ved en forordning som trer i kraft senest 1. oktober
2003 , og tilsetningsstoffene skal oppføres i kapittel I
i listen nevnt i artikkel 9t bokstav b).

6. Bestemmelsene i artikkel 9b nr. 3 får tilsvarende
anvendelse.

Tilsetningsstoffer oppført i vedlegg I etter 31. januar
1987

Artikkel 9h

1. Tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 2 bokstav aaa),
som er oppført i vedlegg I etter 31. januar 1987, skal
godkjennes midlertidig fra 1. april 1998 og overføres til
vedlegg B med henblikk på at de kan godkjennes for en
periode på ti år som tilsetningsstoffer knyttet til den som er
ansvarlig for markedsføringen, i samsvar med nr. 2 og 3.

2. For tilsetningsstoffene nevnt i nr. 1, skal det søkes
om ny godkjenning innen 1. oktober 1998; slike søknader
vedlagt monografiene og identifikasjonskortene nevnt i
henholdsvis artikkel 9n og 9o, skal sendes av den som er
ansvarlig for saksmappen som lå til grunn for den
tidligere godkjenningen, eller dennes etterfølger eller
etterfølgere, gjennom medlemsstaten som opptrer som
rapportør, til Kommisjonen med kopi til medlemsstatene,
som skal bekrefte at de er mottatt.

3. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23 skal de
midlertidige godkjenningene for tilsetningsstoffene nevnt
i nr. 1,

a) tilbakekalles, og tilsetningsstoffene skal slettes fra
listen i kapittel II i vedlegg B ved en forordning
dersom dokumentene omhandlet i nr. 2 ikke er
oversendt før den fastsatte fristen, eller dersom det
etter kontroll av dokumentene fastslås at mono-
grafiene og identifikasjonskortene ikke er i samsvar

med dataene i saksmappen som ble lagt til grunn da
den opprinnelige godkjenningen ble gitt, eller

b) erstattes av godkjenninger knyttet til den som er
ansvarlig for markedsføringen, som gis for en periode
på ti år ved en forordning som trer i kraft senest 1.
oktober 1999, og tilsetningsstoffene skal oppføres i
kapittel I i listen nevnt i artikkel 9t bokstav b).

4. Bestemmelsene i artikkel 9b nr. 3 får tilsvarende
anvendelse.

Tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II før 1. april 1998

Artikkel 9i

1. For tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 2 bokstav aaa),
oppført i vedlegg II før 1. april 1998, kan det fortsatt gis
midlertidige nasjonale godkjenninger; tilsetningsstoffene
skal godkjennes og overføres til kapittel III i vedlegg B
med henblikk på godkjenning som tilsetningsstoff knyttet
til den som er ansvarlig for markedsføringen. Disse
tilsetningsstoffene kan godkjennes midlertidig i en
periode som ikke må overstige fem år, medregnet
perioden de har vært oppført i vedlegg II nevnt ovenfor.

2. For tilsetningsstoffene nevnt i nr. 1, skal det søkes
om ny godkjenning innen 1. oktober 1998; slike søknader
vedlagt monografiene og identifikasjonskortene nevnt i
henholdsvis artikkel 9n og 9o, skal sendes av den som er
ansvarlig for saksmappen som lå til grunn for den
tidligere godkjenning, eller dennes etterfølger eller
etterfølgere, gjennom medlemsstaten som opptrer som
rapportør, til Kommisjonen med kopi til medlemsstatene,
som skal bekrefte at de er mottatt.

3. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23 skal de
midlertidige godkjenninger for tilsetningsstoffene nevnt i
nr. 1,

a) tilbakekalles, og tilsetningsstoffene skal slettes fra
listen i kapittel III i vedlegg B ved en forordning
dersom dokumentene fastsatt i nr. 2 ikke er oversendt
før den fastsatte fristen, eller dersom det etter kontroll
av dokumentene fastslås at monografiene og
identifikasjonskortene ikke er i samsvar med dataene
i saksmappen som ble lagt til grunn da den
opprinnelige godkjenningen ble gitt, eller

b) erstattes av de midlertidige godkjenningene nevnt i
nr. 1, som er knyttet til den som er ansvarlig for
markedsføringen, ved en forordning som trer i kraft
senest 1. oktober 1999, og tilsetningsstoffene skal
oppføres i kapittel II i listen nevnt i artikkel 9t
bokstav b).

4. Bestemmelsene i artikkel 9b nr. 3 får tilsvarende
anvendelse.
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Artikkel 9j

Søknader om godkjenning for markedsføring som er
innlevert mellom 1. april 1998 og 30. september 1999, og
som Kommisjonen på dette tidspunkt ennå ikke har
truffet beslutning om, skal alt etter det enkelte tilfelle
gjennomgås i samsvar med artikkel 3, 3a, 7, 7a, 9, 9a, 9b,
9c, 9d, 9e, 9n og 9o.

DISTRIBUSJON OG BRUK AV TILSETNINGS-
STOFFER

Artikkel 9k

1. Medlemsstatene skal påse at bare tilsetningsstoffer
som er godkjent i samsvar med dette direktiv, kan
markedsføres for bruk til fôring av dyr, og at de bare kan
brukes når de er iblandet fôrvarer på de vilkår som er
fastsatt i godkjenningsforordningen.

2. Uten hensyn til nr. 1 kan tilsetningsstoffer som
tilhører andre grupper enn “antibiotika”, “koksidiostatika
og andre stoffer med legemiddelvirkning” og “vekst-
fremmende stoffer”, brukes dersom de gis på en annen
måte enn iblandet fôrvarer, forutsatt at denne måten er
fastsatt i godkjenningsforordningen.

3. Medlemsstatene skal særlig påse at tilsetnings-
stoffene ikke tilsettes fôrmidler eller ublandede fôrvarer,
med mindre slik bruk er uttrykkelig fastsatt i
godkjenningsforordningen.

REGISTRERING

Artikkel 9l

1. Når godkjenning blir gitt for tilsetningsstoffer nevnt
i artikkel 2 bokstav aaa), skal den (de) som er ansvarlig(e)
for markedsføringen, tildeles et registreringsnummer, og
tilsetningsstoffet skal tildeles et EF-registreringsnummer.

2. Godkjente tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 2
bokstav aaaa), skal tildeles et EF-registreringsnummer.

TILBAKEKALLING AV TILSETNINGSSTOFFER

Artikkel 9m

Godkjenningen for et tilsetningsstoff skal tilbakekalles
ved en forordning

– på anmodning fra den som er ansvarlig for
markedsføringen av tilsetningsstoffet, dersom det
gjelder ett av tilsetningsstoffene nevnt i artikkel 2
bokstav aaa),

– dersom et av vilkårene for godkjenning av tilsetnings-
stoffet nevnt i artikkel 3a, ikke lenger er oppfylt,

– dersom en standardprøve av tilsetningsstoffet ikke
leveres til de offentlige myndigheter som har
anmodet om dette, eller dersom et tilsetningsstoff
som markedsføres, ikke svarer til standardprøven av
det godkjente tilsetningsstoffet,

– dersom en referanseprøve av det aktive stoffet ikke
leveres til de offentlige myndigheter som har
anmodet om dette,

– dersom den som er ansvarlig for markedsføringen av
tilsetningsstoffet, ikke har gitt de opplysninger som
en ansvarlig person i Kommisjonen har anmodet om,
innen en bestemt frist.

Disse tilsetningsstoffene kan imidlertid fortsatt være
godkjent i høyst ett år slik at lagerbeholdningene kan
brukes opp, dersom vilkårene fastsatt i artikkel 3a
bokstav b) og e) fortsatt er oppfylt.

MONOGRAFIER OG IDENTIFIKASJONSKORT

Artikkel 9n

1. Medlemsstatene skal i samsvar med direktiv
87/153/EØF sørge for at søkeren innleverer en monografi
for tilsetningsstoffene nevnt i artikkel 2 bokstav aaa).

2. I forbindelse med framgangsmåten for godkjenning
av tilsetningsstoffene nevnt i artikkel 2 bokstav aaa), skal
Den faste komité for fôrvarer avgi en uttalelse, eventuelt
etter å ha gjort de nødvendige endringer, om monografien
for tilsetningsstoffet som er beskrevet i saksmappen
fastsatt i artikkel 4.

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 23, godkjenne uttalelsen, med eventuelle
endringer, som Den faste komité for fôrvarer har avgitt
om monografien.

3. Etter framgangsmåten fastsatt i nr. 2, kan det
godkjennes monografier også for andre tilsetningsstoffer
enn dem som er nevnt i nr. 1.

4. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene kan
benytte monografiene til å

a) avgjøre om et tilsetningsstoff som det søkt om
godkjenning til markedsføring for, er en nyskaping
eller en etterligning,

b) undersøke om tilsetningsstoffet som markedsføres,
faktisk svarer til det tilsetningsstoff som er beskrevet
i saksmappen som lå til grunn for fellesskaps-
godkjenningen.

5. Endringer som skal gjøres i monografier senere på
grunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling, skal
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framlegges for Den faste komité for fôrvarer til uttalelse
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23.

Artikkel 9o

1. Medlemsstatene skal i samsvar med bestemmelsene
i direktiv 87/153/EØF påse at søkeren framlegger et
identifikasjonskort med oversikt over tilsetningsstoffets
kjennetegn og egenskaper. For tilsetningsstoffer nevnt i
artikkel 2 bokstav aaa), eller dersom artikkel 9n nr. 3 får
anvendelse, skal identifikasjonskortet ha en oversikt over
de viktigste kjennetegn og egenskaper som er angitt i
monografien nevnt i artikkel 9n.

2. Følgende skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt
i artikkel 23:

– identifikasjonskortet,

– senere endringer av identifikasjonskortet på grunn av
den tekniske og vitenskapelige utvikling.

3. For å gjøre det lettere å identifisere tilsetnings-
stoffene nevnt i nr. 1 under offentlige kontroller, skal
identifikasjonskortet nevnt i samme nr. offentliggjøres i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

STANDARDPRØVE

Artikkel 9p

1. For tilsetningsstoffene nevnt i artikkel 2 bokstav
aaa), skal en standardprøve som har de kjennetegn og
egenskaper som er beskrevet i monografien nevnt i
artikkel 9n, og en referanseprøve av det aktive stoffet på
anmodning stilles til rådighet for medlemsstatenes
nasjonale kontrollmyndigheter av den som er ansvarlig
for markedsføringen.

2. Dersom tilsetningsstoffets kjennetegn og egen-
skaper endres, skal det innleveres en ny standardprøve
som er i samsvar med den nye monografien.

3. Nærmere regler for innlevering og vedlikehold av
standardprøver skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt
i artikkel 23.

BLANDINGER OG INNHOLD AV TILSETNINGS-
STOFFER

Artikkel 9q

1. Det høyeste og laveste innhold som er fastsatt for
visse tilsetningsstoffer, skal gjelde for fullfôr med et
vanninnhold på 12 % med mindre det er fastsatt særlige
bestemmelser i godkjenningsforordningen.

Dersom stoffet som er godkjent som tilsetningsstoff, også
forekommer i naturlig tilstand i visse fôrmidler, skal
mengden tilsetningsstoff som skal tilsettes, beregnes slik
at det samlede innhold av tilsatt stoff og naturlig
forekommende stoff ikke overstiger det høyeste innhold
som er fastsatt i godkjenningsforordningen.

2. Bruk av blandinger av tilsetningsstoffer i premikser
og fôrvarer skal bare være tillatt dersom det i forhold til
den ønskede virkning er sikret fysisk-kjemisk og biologisk
forenlighet mellom blandingens ulike bestanddeler.

3. Med mindre den aktuelle blanding har særskilt
godkjenning som tilsetningsstoff, skal medlemsstatene
fastsette at

a) antibiotika og vekstfremmende stoffer ikke skal
blandes, verken med stoffer i samme gruppe eller
med stoffer i den andre gruppen,

b) koksidiostatika og andre stoffer med legemiddel-
virkning ikke skal blandes med antibiotika og
vekstfremmende stoffer dersom koksidiostatika og
andre stoffer med legemiddelvirkning har en antibio-
tisk eller vekstfremmende virkning hos samme dyre-
gruppe,

c) koksidiostatika og andre stoffer med legemiddel-
virkning ikke skal blandes med hverandre dersom de
har lignende virkning.

4. Det skal være forbudt å blande antibiotika, vekst-
fremmende stoffer, koksidiostatika og andre stoffer med
legemiddelvirkning, med mindre en slik blanding er
godkjent i henhold til forordningen om godkjenning av
mikroorganismene.

5. Som unntak fra artikkel 3 og nr. 2 og 3 i denne
artikkel kan medlemsstatene, men bare dersom det
gjelder praktiske forsøk med vitenskapelig formål og for
ikke-kommersielle formål, tillate at produkter som ikke
er godkjent på fellesskapsplan, brukes som tilsetnings-
stoffer, eller at tilsetningsstoffer brukes på andre vilkår
enn dem som er fastsatt i godkjenningsforordningen,
forutsatt at:

– forsøkene utføres i samsvar med prinsippene og
vilkårene som skal fastsettes i direktiv 87/153/EØF,
og

– det foretas tilstrekkelig offentlig kontroll.

ENDRING AV VEDLEGGENE

Artikkel 9r

Endringer av vedleggene skal vedtas etter framgangs-
måten fastsatt i artikkel 23.
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OPPLYSNINGER OM PRODUSENTER AV
TILSETNINGSSTOFFER

Artikkel 9s

Medlemsstatene skal sørge for at de som er ansvarlige for
markedsføringen av tilsetningsstoffene nevnt i artikkel 2
bokstav aaa), snarest mulig oversender Kommisjonen
navn eller firma og adresse eller forretningskontor for
produsenter som de har gitt rett til å framstille
tilsetningsstoffene, og dersom produsentene er etablert i
en tredjestat, også navn eller firma og adresse eller
forretningskontor for deres representanter i Fellesskapet.

OFFENTLIGGJØRING I DE EUROPEISKE FELLES-
SKAPS TIDENDE

Artikkel 9t

Kommisjonen skal senest 30. november hvert år, i C-
utgaven av De Europeiske Fellesskaps Tidende,
offentliggjøre

a) listen over dem som er ansvarlige for markeds-
føringen av tilsetningsstoffer som er nevnt i artikkel
9s, navnene til produsentene de har gitt rett til å
framstille tilsetningsstoffene, og deres representanter
i Fellesskapet dersom produsentene er etablert i en
tredjestat,

b) listen over godkjente tilsetningsstoffer inndelt som
følger:

– kapittel I: liste over tilsetningsstoffer knyttet til
den som er ansvarlig for markedsføringen, og
som det er gitt godkjenning for i en periode på ti
år,

– kapittel II: liste over tilsetningsstoffer knyttet til
den som er ansvarlig for markedsføringen, og
som det er gitt midlertidig godkjenning for (i
høyst fire år eller fem år når det gjelder
tilsetningsstoffer som det er gitt midlertidig
godkjenning for før 1. april 1998),

– kapittel III: liste over andre tilsetningsstoffer som
det er gitt godkjenning for uten tidsbegrensning,

– kapittel IV: liste over andre tilsetningsstoffer som
det er gitt midlertidig godkjenning for (i høyst
fire år eller fem år når det gjelder tilsetnings-
stoffer som det er gitt midlertidig godkjenning for
før 1. april 1998).”

5. Mellom artikkel 9t og 10 innsettes følgende overskrift:

“EMBALLASJE”.

6. Mellom artikkel 10 og 11 innsettes følgende overskrift:

“SIKKERHET”.

7. I artikkel 11 nr. 1 endres “oppført i vedlegg I” til “som er
godkjent,”.

8. Mellom artikkel 11 og 12 innsettes følgende overskrift:

“INNHOLD AV TILSETNINGSSTOFFER I
TILSKUDDSFÔR”.

9. Mellom artikkel 12 og 13 innsettes følgende overskrift:

“REGLER FOR DISTRIBUSJON ELLER IBLANDING
I FÔRVARER AV TILSETNINGSSTOFFER OG
PREMIKSER”.

10. Artikkel 13 skal lyde:

“Artikkel 13

1. Medlemsstatene skal fastsette at visse tilsetnings-
stoffer som er omfattet av dette direktiv, premikser som
er framstilt av disse tilsetningsstoffene med sikte på bruk
i fôrblandinger samt fôrblandinger som inneholder slike
premikser, bare kan markedsføres eller brukes av virk-
somheter 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(*).

2. Medlemsstatene skal fastsette

a) at tilsetningsstoffene nevnt i del A i vedlegg A, kan
leveres av godkjente virksomheter

i) bare til mellommenn eller virksomheter som
framstiller premikser, og som er godkjent i
samsvar med bestemmelsene fastsatt i artikkel 3
nr. 1 eller artikkel 2 nr. 2 bokstav b) i direktiv
95/69/EF, og

ii) i form av premikser bare til mellommenn eller
virksomheter som framstiller fôrblandinger med
sikte på markedsføring eller utelukkende til bruk
på egen driftsenhet, og som er godkjent i samsvar
med bestemmelsene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 eller
artikkel 2 nr. 2 bokstav c) eller e) i ovennevnte
direktiv,

b) at tilsetningsstoffene nevnt i del B i vedlegg A, kan
leveres av godkjente virksomheter

i) bare til mellommenn eller virksomheter som
framstiller premikser, og som er godkjent i
samsvar med bestemmelsene fastsatt i artikkel 3
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nr. 1 eller artikkel 2 nr. 2 bokstav b) i ovennevnte
direktiv, og

ii) i form av premikser bare til

– mellommenn som er godkjent i samsvar med
bestemmelsene fastsatt i artikkel 3 i
ovennevnte direktiv, eller

– virksomheter som framstiller fôrblandinger
med sikte på markedsføring eller utelukkende
til bruk på egen driftsenhet, og som er
registrert i samsvar med bestemmelsene
fastsatt i artikkel 7 nr. 2 bokstav c) eller d) i
ovennevnte direktiv, eller eventuelt godkjent
i samsvar med bestemmelsene fastsatt i
artikkel 2 nr. 2 bokstav c) eller e) i oven-
nevnte direktiv.

3. Medlemsstatene skal fastsette at tilsetningsstoffene
nevnt i del A og B i vedlegg A, bare kan brukes i
fôrblandinger dersom de er framstilt på forhånd i form av
premiks som inneholder et bærestoff, i virksomheter som
oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) i
direktiv 95/69/EF. Andelen av slike premikser som
tilsettes i fôrblandinger, skal være minst 0,2 vektprosent.

Som unntak fra første ledd annet punktum kan
medlemsstatene tillate at det tilsettes en lavere andel av
premikser i fôrblandinger med ned til 0,05 vektprosent,
forutsatt at den kvantitative og kvalitative sammen-
setning av premiksen gjør dette mulig, og at medlems-
statene på forhånd har fastslått at virksomhetene
oppfyller vilkårene fastsatt i kapittel I.2 bokstav b)i
vedlegget, og formålet er å oppnå en homogen fordeling
i premiksene og sikre at innholdet av tilsetningsstoff blir
slik som fastsatt for fullfôrblandingen.

Produsentene nevnt i annet ledd, skal oppføres på den
nasjonale listen under en særskilt rubrikk med over-
skriften: “Produsenter av fôrblandinger som har
godkjenning til å bruke ned til 0,05 vektprosent premiks
i fôrblandingene”.

4. Som unntak fra nr. 2 skal medlemsstatene fastsette

a) at tilsetningsstoffene nevnt i del B i vedlegg A, kan
leveres til godkjente mellommenn eller registrerte
virksomheter som framstiller fôrblandinger til
kjæledyr og oppfyller vilkårene fastsatt i enten
artikkel 3 nr. 1 eller artikkel 3 nr. 2 bokstav c) eller d)
i direktiv 95/69/EF,

b) at tilsetningsstoffene nevnt i del A eller B i vedlegg A,
i siste omsetningsledd kan leveres til virksomheter
som framstiller fôrblandinger, forutsatt at

– i forordningen som gir fellesskapsgodkjenningen
for tilsetningsstoffet, er det for særskilt
tilberedning av tilsetningsstoffet fastsatt at det
skal tilsettes direkte i fôrblandingen, og

– fôrblandingsprodusenten er godkjent i samsvar
med artikkel 2 nr. 2 bokstav c) i ovennevnte
direktiv med hensyn til tilsetningsstoffene nevnt i
del A i vedlegg A, eller registrert i samsvar med
artikkel 7 nr. 2 bokstav c) i ovennevnte direktiv
med hensyn til tilsetningsstoffene nevnt i del B i
vedlegg A, og

– det er kontrollert på stedet at produsenten har den
teknologi som kreves i henhold til kapittel I nr. 3
bokstav b) eller kapittel II bokstav c) i vedlegget
til ovennevnte direktiv, for å kunne tilsette den
aktuelle tilberedningen direkte i fôrblandingen.

Produsentene nevnt i bokstav b) skal oppføres på
den nasjonale listen under en særskilt rubrikk med
overskriften: “Produsenter av fôrblandinger som
har godkjenning til å tilsette antibiotika, koksidio-
statika og andre stoffer med legemiddelvirkning
samt vekstfremmende stoffer direkte til
fôrblandinger” eller “Produsenter av fôrblandinger
som har godkjenning til å tilsette kobber, selen og
vitamin A og D direkte til fôrblandinger”.

5. Som unntak fra artikkel 7 i direktiv 95/69/EF og nr.
1 og 2 i denne artikkel kan Finland og Sverige, for den
del av Sveriges territorium som ligger nord for 60.
breddegrad, på grunn av de særlige vilkårene for fôring
på driftsenhetene her, inntil 1. juli 2000 tillate at det til
oppdrettere leveres premikser av kjemisk entydig
beskrevne vitaminer, provitaminer og stoffer med
tilsvarende egenskaper, som skal tilsettes direkte til
vegetabilske fôrmidler, forutsatt at

– bruksanvisningen angir nøyaktig doseringen for hver
dyreart eller dyregruppe og fôrtypen som brukes, og

– Finland og Sverige treffer særlige tiltak for å
kontrollere bruken av disse premiksene.

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

11. Mellom artikkel 13 og 14 innsettes følgende overskrift:

“MERKING AV TILSETNINGSSTOFFER”

12. Artikkel 14, 15 og 16 skal lyde:

“Artikkel 14

1. Medlemsstatene skal fastsette at godkjente
tilsetningsstoffer bare kan markedsføres for bruk i
fôrvarer, dersom følgende opplysninger, som skal være
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klart synlige, lette å lese og ikke kunne fjernes, og som
produsenten, emballeringsbedriften, importøren, selgeren
eller distributøren etablert innenfor Fellesskapet er
ansvarlig for, er påført emballasjen eller beholderen eller
en etikett festet til den.

A. For alle tilsetningsstoffer, med unntak av enzymer og
mikroorganismer:

a) det spesifikke navn som tilsetningsstoffet fikk da
godkjenningen ble gitt, tilsetningsstoffets EF-
registreringsnummer, og dersom det gjelder et
tilsetningsstoff nevnt i artikkel 2 aaa),
handelsbetegnelsen og registreringsnummeret til
den som er ansvarlig for markedsføringen,

b) navn eller firma og adresse eller forretnings-
kontor til den som er ansvarlig for opplysningene
nevnt i dette nummer,

c) nettovekt, og for flytende tilsetningsstoffer, enten
nettovolum eller nettovekt,

d) enten godkjenningsnummeret som er tildelt
virksomheten eller mellommannen i samsvar
med artikkel 5 i direktiv 95/69/EF, eller
registreringsnummeret som er tildelt virksom-
heten eller mellommannen i samsvar med
artikkel 10 i nevnte direktiv.

B. I tillegg

a) for antibiotika, vekstfremmende stoffer, koksidio-
statika og andre stoffer med legemiddelvirkning:
produsentens navn eller firma og adresse eller
forretningskontor dersom vedkommende ikke er
ansvarlig for opplysningene på etiketten, innholdet
av aktive stoffer, garantiens utløp eller holdbarhet
fra produksjonsdato, partiets referansenummer og
produksjonsdato, bruksanvisning og eventuelt en
anbefaling når det gjelder sikkerhet ved bruk
dersom tilsetningsstoffene omfattes av særlige
bestemmelser i forbindelse med godkjenningen,

b) for vitamin E: innholdet av alfa-tokoferol og
innholdsgarantiens utløp eller holdbarhet fra
produksjonsdato,

c) for andre vitaminer enn vitamin E, provitaminer
og stoffer med tilsvarende kjemisk virkning:
innhold av aktive stoffer og innholdsgarantiens
utløp eller holdbarhet fra produksjonsdato,

d) for mikronæringsstoffer, fargestoffer, herunder
pigmenter, konserveringsmidler, og andre
tilsetningsstoffer, med unntak av dem som
tilhører gruppen enzymer og gruppen mikro-
organismer: innhold av aktive stoffer.

C. For tilsetningsstoffer som tilhører gruppene:

a) enzymer: den eller de virksomme bestanddelenes
spesifikke navn i henhold til dens eller deres
enzymaktivitet i samsvar med godkjenningen
som er gitt, identifikasjonsnummer i henhold til
Den internasjonale biokjemiske union,
aktivitetsenhetene(*) (aktivitetsenheter per gram
eller aktivitetsenheter per milliliter), tilsetnings-
stoffets EF-registreringsnummer, navn eller firma
og adresse eller forretningskontor til den som er
ansvarlig for opplysningene på etiketten, produ-
sentens navn eller firma og adresse eller
forretningskontor dersom vedkommende ikke er
ansvarlig for opplysningene på etiketten,
godkjenningsnummeret som er tildelt virkso-
mheten eller mellommannen i samsvar med
artikkel 5 i direktiv 95/69/EF, garantiens utløp
eller holdbarhet fra produksjonsdato, partiets
referansenummer og produksjonsdato, bruksan-
visning med særlig angivelse av anbefalt
dosering, eventuelt i form av en skala for den
eller de anbefalte vektprosenter av fôrmidler per
kilogram fullfôr i samsvar med kravene som er
fastsatt for det enkelte tilfelle i godkjenningen for
tilsetningsstoffet, og eventuelt en anbefaling om
sikkerhet fastsatt i godkjenningen for tilsetnings-
stoffet, nettovekt og, for flytende tilsetnings-
stoffer, enten nettovolum eller nettovekt, om
nødvendig opplysninger om særlig viktige
kjennetegn som skyldes produksjonsprosessen, i
samsvar med bestemmelsene om merking i
godkjenningen for tilsetningsstoffet,

b) mikroorganismer: identifisering av stammen eller
stammene i samsvar med godkjenningen som er
gitt, stammens eller stammenes registrerings-
nummer, antallet kolonidannende enheter (KDE
per gram), tilsetningsstoffets EF-registrerings-
nummer, navn eller firma og adresse eller
forretningskontor til den som er ansvarlig for
opplysningene på etiketten, produsentens navn
eller firma og adresse eller forretningskontor
dersom vedkommende ikke er ansvarlig for
opplysningene på etiketten, godkjennings-
nummeret som er tildelt virksomheten eller
mellommannen i samsvar med artikkel 5 i
direktiv 95/69/EF, garantiens utløp eller holdbar-
het fra produksjonsdato, partiets referanse-
nummer og produksjonsdato, bruksanvisning og
eventuelt en anbefaling om sikkerhet fastsatt i
godkjenningen for tilsetningsstoffet, nettovekt
og, for flytende tilsetningsstoffer, enten netto-
volum eller nettovekt, om nødvendig
opplysninger om særlig viktige kjennetegn som
skyldes produksjonsprosessen, i samsvar med
bestemmelsene om merking i godkjenningen for
tilsetningsstoffet.
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2. Medlemsstatene skal fastsette at tilsetningsstoffets
spesifikke navn kan ledsages av følgende opplysninger,
dersom de ikke allerede kreves i henhold til nr. 1:

a) handelsbetegnelsen,

b) produsentens navn eller firma og adresse eller
forretningssted dersom vedkommende ikke er
ansvarlig for opplysningene på etiketten,
bruksanvisning og eventuelt en anbefaling når det
gjelder sikkerhetstiltak ved bruk.

3. Medlemsstatene skal fastsette at emballasjene,
beholderne eller etikettene kan påføres andre
opplysninger enn dem som kreves eller tillates etter nr. 1
og 2, forutsatt at de er klart adskilt fra angivelsene i
merkingen omhandlet ovenfor.

(*) Aktivitetsenheter uttrykt i mikromol av frigjort
produkt per minutt per gram enzympreparat.

Artikkel 15

1. Medlemsstatene skal fastsette at premikser bare kan
markedsføres dersom følgende opplysninger, som skal
være klart synlige, lette å lese og ikke kunne fjernes, og
som produsenten, emballeringsbedriften, importøren,
selgeren eller distributøren etablert innenfor Fellesskapet
er ansvarlig for, er påført emballasjen eller beholderen
eller en etikett festet til den.

A. For alle premikser:

a) betegnelsen “premiks”,

b) bruksanvisning og eventuelt en anbefaling om
sikkerhet ved bruk av premiksene,

c) hvilken dyreart eller dyregruppe premiksen er
beregnet på,

d) navn eller firma og adresse eller forretnings-
kontor til den som er ansvarlig for
opplysningene nevnt i dette nummer,

e) nettovekt og, for flytende tilsetningsstoffer,
enten nettovolum eller nettovekt,

f) enten godkjenningsnummeret som er tildelt
virksomheten eller mellommannen i samsvar
med artikkel 5 i direktiv 95/69/EF, eller
registreringsnummeret som er tildelt virksom-
heten eller mellommannen i samsvar med
artikkel 10 i nevnte direktiv.

B. I tillegg, for premikser som inneholder følgende
tilsetningsstoffer:

a) antibiotika, vekstfremmende stoffer, koksidio-
statika og andre stoffer med legemiddel-
virkning: produsentens navn eller firma og
adresse eller forretningskontor dersom
vedkommende ikke er ansvarlig for opplys-
ningene på etiketten, det spesifikke navn som
tilsetningsstoffet fikk da godkjenningen ble gitt,
innhold av aktive stoffer, innholdsgarantiens
utløp eller holdbarhet fra produksjonsdato,

b) stoffer med antioksiderende virkning: det
spesifikke navn som tilsetningsstoffet fikk da
godkjenningen ble gitt, og innhold av aktive
stoffer dersom det høyeste innhold i fullfôr ble
fastsatt da godkjenningen ble gitt for
tilsetningsstoffet,

c) fargestoffer, herunder pigmenter: det spesifikke
navn som tilsetningsstoffet fikk da
godkjenningen ble gitt, og innhold av aktive
stoffer dersom det høyeste innhold i fullfôr ble
fastsatt da godkjenningen ble gitt for
tilsetningsstoffet,

d) vitamin E: det spesifikke navn som tilsetnings-
stoffet fikk da godkjenningen ble gitt, innhold
av alfa-tokoferol og innholdsgarantiens utløp
eller holdbarhet fra produksjonsdato,

e) andre vitaminer enn vitamin E, provitaminer og
stoffer med tilsvarende virkning: det spesifikke
navn som tilsetningsstoffet fikk da
godkjenningen ble gitt, innhold av aktive stoffer
og innholdsgarantiens utløp eller holdbarhet fra
produksjonsdato,

f) mikronæringsstoffer: det spesifikke navn som
tilsetningsstoffet fikk da godkjenningen ble gitt,
og innholdet av de enkelte stoffer dersom det
høyeste innhold i fullfôr ble fastsatt da
godkjenningen ble gitt for tilsetningsstoffet,

g) konserveringsmidler: det spesifikke navn som
tilsetningsstoffet fikk da godkjenningen ble gitt,
og innhold av aktive stoffer, dersom det høyeste
innhold i fullfôr ble fastsatt da godkjenningen
ble gitt for tilsetningsstoffet,

h) enzymer: den eller de virksomme bestand-
delenes spesifikke navn i henhold til dens eller
deres enzymaktivitet i samsvar med
godkjenningen som er gitt, identifikasjons-
nummer i henhold til Den internasjonale
biokjemiske union, aktivitetsenheter
(aktivitetsenheter per gram eller aktivitets-
enheter per milliliter), tilsetningsstoffets EF-
registreringsnummer, produsentens navn eller
firma og adresse eller forretningskontor dersom
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vedkommende ikke er ansvarlig for
opplysningene på etiketten, garantiens utløp
eller holdbarhet fra produksjonsdato, partiets
referansenummer og produksjonsdato, bruksan-
visning med særlig angivelse av anbefalt
dosering, eventuelt i form av en skala for den
eller de anbefalte vektprosenter av fôrmidler per
kilogram fullfôr i samsvar med kravene som er
fastsatt for det enkelte tilfelle i godkjenningen
for tilsetningsstoffet, og om nødvendig
opplysninger om særlig viktige kjennetegn som
skyldes produksjonsprosessen, i samsvar med
bestemmelsene om merking i godkjenningen
for tilsetningsstoffet,

i) mikroorganismer: identifisering av stammen
eller stammene i samsvar med godkjenningen
som er gitt, stammens eller stammenes
registreringsnummer, antallet kolonidannende
enheter (KDE per gram), tilsetningsstoffets EF-
registreringsnummer, produsentens navn eller
firma og adresse eller forretningskontor dersom
vedkommende ikke er ansvarlig for
opplysningene på etiketten, garantiens utløp
eller holdbarhet fra produksjonsdato og om
nødvendig opplysninger om særlig viktige
kjennetegn som skyldes produksjonsprosessen,
i samsvar med bestemmelsene om merking i
godkjenningen for tilsetningsstoffet,

j) andre tilsetningsstoffer i gruppene nevnt under
bokstav b) til i), når det høyeste innhold ikke er
fastsatt, samt tilsetningsstoffer i andre
godkjente grupper: det spesifikke navn som
tilsetningsstoffet fikk da godkjenningen ble gitt,
og innhold av aktive stoffer, forutsatt at disse
tilsetningsstoffene har en funksjon i selve fôret
og at innholdet kan måles ved offisielle
analysemetoder eller, i mangel av slike, ved
vitenskapelig forsvarlige metoder.

2. Medlemsstatene skal fastsette at

a) det spesifikke navnet på tilsetningsstoffene kan
ledsages av handelsbetegnelsen,

b) navnet på produsenten av tilsetningsstoffene nevnt i
nr. 1 punkt B bokstav a) kan angis på etiketten for
premiksene. Medlemsstatene kan imidlertid
fastsette at denne angivelsen skal være obligatorisk,

c) EF-registreringsnummeret kan oppgis i tillegg til de
godkjente tilsetningsstoffenes spesifikke navn.

3. Når garantiens utløp eller holdbarhet fra produk-
sjonsdato skal oppgis for flere tilsetningsstoffer i samme
gruppe eller ulike grupper i samsvar med nr. 1, skal
medlemsstatene fastsette at det kan oppgis én enkelt frist

for utløpet av garantien og holdbarheten for alle
tilsetningsstoffene, det vil si den fristen som først utløper.

4. Medlemsstatene skal fastsette at emballasje,
beholdere eller etiketter kan påføres andre opplysninger
enn dem som kreves eller tillates etter nr. 1-3, forutsatt at
de er klart adskilt fra angivelsene i merkingen omhandlet
ovenfor.

Artikkel 16

1. Medlemsstatene skal fastsette at fôrvarer som
inneholder tilsetningsstoffer i gruppene nevnt nedenfor,
bare kan markedsføres dersom følgende opplysninger,
som skal være klart synlige, lette å lese og ikke kunne
fjernes, og som produsenten, emballeringsbedriften,
importøren, selgeren eller distributøren etablert innenfor
Fellesskapet er ansvarlig for, er påført emballasjen eller
beholderen eller en etikett festet til den:

a) for antibiotika, koksidiostatika og andre stoffer med
legemiddelvirkning samt vekstfremmende stoffer:
det spesifikke navn tilsetningsstoffet fikk da
godkjenningen ble gitt, innhold av aktive stoffer,
innholdsgarantiens utløp eller holdbarhet fra
produksjonsdato og godkjenningsnummeret som
virksomheten er tildelt i samsvar med artikkel 5 i
direktiv 95/69/EF,

b) for stoffer med antioksiderende virkning:

– når det gjelder fôr til kjæledyr: angivelsen “tilsatt
antioksidant” etterfulgt av det spesifikke navn
som tilsetningsstoffet fikk da godkjenningen ble
gitt,

– når det gjelder fôrblandinger unntatt blandinger
til kjæledyr: det spesifikke navn som tilsetnings-
stoffet fikk da godkjenningen ble gitt,

c) for fargestoffer, herunder pigmenter, dersom de
brukes til farging av fôrvarer eller animalske
produkter:

– når det gjelder fôrvarer til kjæledyr: angivelsene
“tilsatt fargestoff” eller “farget med” etterfulgt av
det spesifikke navn som tilsetningsstoffet fikk da
godkjenningen ble gitt,

– når det gjelder fôrblandinger unntatt blandinger
til kjæledyr: det spesifikke navn som
tilsetningsstoffet fikk da godkjenningen ble gitt,

d) for vitamin E: det spesifikke navn som tilsetnings-
stoffet fikk da godkjenningen ble gitt, innhold av
alfa-tokoferol og innholdsgarantiens utløp eller
holdbarhet fra produksjonsdato,
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e) for vitamin A og D: det spesifikke navn som
tilsetningsstoffet fikk da godkjenningen ble gitt,
innhold av aktive stoffer og innholdsgarantiens utløp
eller holdbarhet fra produksjonsdato,

f) for kobber: det spesifikke navn som tilsetningsstoffet
fikk da godkjenningen ble gitt, og innholdet uttrykt i Cu,

g) for konserveringsmidler:

– når det gjelder fôrvarer til kjæledyr: angivelsene
“tilsatt konserveringsmiddel” eller “konservert
med” etterfulgt av det spesifikke navn som
tilsetningsstoffet fikk da godkjenningen ble gitt,

– når det gjelder fôrblandinger unntatt blandinger
til kjæledyr: det spesifikke navn som tilsetnings-
stoffet fikk da godkjenningen ble gitt,

h) for enzymer: den eller de virksomme bestanddelenes
spesifikke navn i henhold til dens eller deres
enzymaktivitet i samsvar med godkjenningen som er
gitt, identifikasjonsnummer i henhold til Den
internasjonale biokjemiske union, aktivitetsenheter
(aktivitetsenheter per kilogram eller aktivitetsenheter
per liter), tilsetningsstoffets EF-registreringsnummer,
garantiens utløp eller holdbarhet fra produksjonsdato
og om nødvendig opplysninger om særlig viktige
kjennetegn som skyldes produksjonsprosessen, i
samsvar med bestemmelsene om merking i
godkjenningen for tilsetningsstoffet,

i) for mikroorganismer: identifisering av stammen eller
stammene i samsvar med godkjenningen som er gitt,
stammens eller stammenes registreringsnummer,
antallet kolonidannende enheter (KDE per kilogram),
tilsetningsstoffets EF-registreringsnummer, garan-
tiens utløp eller holdbarhet fra produksjonsdato og
om nødvendig opplysninger om særlig viktige
kjennetegn som skyldes produksjonsprosessen, i
samsvar med bestemmelsene om merking i
godkjenningen for tilsetningsstoffet.

2. I tillegg til angivelsene nevnt i nr. 1 kan det etter
framgangsmåten omhandlet i artikkel 23 fastsettes i
godkjenningen at det skal gis angivelser som særlig
gjelder riktig bruk av fôrvarene.

Medlemsstatene skal fastsette at angivelsene skal påføres
emballasjen eller beholderen eller en etikett festet til den.

3. Forekomst av mikronæringsstoffer unntatt kobber,
av vitaminer unntatt vitamin A, D og E, av provitaminer
og av tilsetningsstoffer med tilsvarende virkning kan
oppgis dersom innholdet av disse stoffene kan måles ved
offisielle analysemetoder eller, i mangel av slike, ved
vitenskapelig forsvarlige metoder. I dette tilfellet skal det
gis følgende opplysninger med hensyn til analysen:

a) for mikronæringsstoffer unntatt kobber: tilsetnings-
stoffets spesifikke navn i samsvar med godkjenningen
og innhold av de enkelte stoffer,

b) for andre vitaminer enn vitamin A, D og E,
provitaminer og stoffer med tilsvarende virkning:
tilsetningsstoffets spesifikke navn i samsvar med
godkjenningen, innhold av aktive stoffer og
innholdsgarantiens utløp eller holdbarhet fra
produksjonsdato.

4. Medlemsstatene skal fastsette at

a) opplysningene nevnt i nr. 1-3 skal angis like de
angivelser som skal være påført emballasjen eller
beholderen eller etiketten festet til denne i henhold til
Fellesskapets regelverk for fôrvarer,

b) når innhold eller mengde angis i henhold til nr. 1-3,
skal denne angivelsen vise til den mengde
tilsetningsstoffer som fôrvarene inneholder,

c) opplysningene om tilsetningsstoffer kan ledsages av
tilsetningsstoffets EF-registreringsnummer eller
handelsbetegnelse, dersom disse opplysningene ikke
allerede kreves i henhold til nr. 1.

5. Når garantiens utløp eller holdbarhet fra produk-
sjonsdato skal oppgis for flere tilsetningsstoffer i samme
gruppe eller i ulike grupper i samsvar med nr. 1, skal
medlemsstatene fastsette at det kan oppgis én enkelt frist
for utløpet av garantien og holdbarheten for alle
tilsetningsstoffene, det vil si den fristen som først utløper.

6. Når det gjelder fôrvarer som distribueres i tankbiler
eller lignende kjøretøyer eller i bulk, skal opplysningene
nevnt i nr. 1-3 gis i følgedokumentet.

Dersom det dreier seg om små mengder beregnet på
sluttbrukeren, er det tilstrekkelig at kjøperen får disse
opplysningene ved egnet oppslag.

7. Medlemsstatene skal fastsette at det for fôrvarer
som er beregnet på kjæledyr, og som inneholder
fargestoffer, konserveringsmidler eller stoffer med
antioksiderende virkning og er pakket i emballasje med
en nettovekt på høyst ti kilogram, er det tilstrekkelig at
emballasjen er påført angivelsene “tilsatt fargestoff” eller
“farget med”, “konservert med” eller “tilsatt antioksi-
dant” etterfulgt av ordet “EF-tilsetningsstoffer”, forutsatt
at

a) emballasjen, beholderen eller etiketten er påført et
referansenummer som fôrvarene kan identifiseres
ved, og

b) produsenten på anmodning oppgir spesifikke navnet
på det eller de tilsetningsstoffene som er brukt.
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8. Det skal være forbudt å angi andre opplysninger
enn dem som er fastsatt i dette direktiv.”

13. I artikkel 17 nr. 1 skal andre ledd lyde:

“Denne angivelsen skal være i samsvar med vilkårene for
bruk som ble fastsatt da godkjenningen for tilsetnings-
stoffet ble gitt.”

14. Mellom artikkel 20 og 21 innsettes følgende overskrift:

“KONTROLLTILTAK”

15. Etter artikkel 21 innsettes følgende:

“KONTROLL MED UØNSKEDE VEKSELVIRK-
NINGER

Artikkel 21a

Dersom det oppdages uforutsette, uønskede vekselvirk-
ninger mellom tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 2
bokstav aaa) og andre tilsetningsstoffer eller veterinær-
preparater, skal medlemsstatene fastsette at den som er
ansvarlig for markedsføringen av tilsetningsstoffet, eller
dennes representant i Fellesskapet når det gjelder
tilsetningsstoffer med opprinnelse i tredjestater, skal
innhente alle relevante opplysninger og oversende dem til
vedkommende myndigheter.”

16. Mellom artikkel 21a og 22 innsettes følgende overskrift:

“EKSPORT TIL TREDJESTATER”

17. Mellom artikkel 22 og 23 innsettes følgende overskrift:

“GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET TILLAGT
KOMMISJONEN”

18. Mellom artikkel 24 og 25 innsettes følgende overskrift:

“SLUTTBESTEMMELSER”

19. Vedlegg I, II og III utgår.

20. Vedlegg A, B og C til dette direktiv tilføyes som nye
vedlegg.

Artikkel 2

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

a) følgende bestemmelser fastsatt i artikkel 1:

– nr. 4: artikkel 6 nr. 1, artikkel 9d nr. 2, artikkel 9e nr.
3, artikkel 9f, artikkel 9g, artikkel 9h, artikkel 9i,
artikkel 9j, artikkel 9n, artikkel 9o,

– nr. 10, 12, 19 og 20,

innen 1. april 1998,

b) de øvrige bestemmelser i dette direktiv innen 1. oktober
1999.

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 internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. juli 1996.

For Rådet

I. YATES

Formann
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VEDLEGG

“Vedlegg A

omhandlet i artikkel 13

DEL A

– Antibiotika: alle tilsetningsstoffer i gruppen

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

– Vekstfremmende stoffer: alle tilsetningsstoffer i gruppen

DEL B

– Mikronæringsstoffer: kobber og selen

– Vitaminer, provitaminer og kjemisk entydig beskrevne stoffer med tilsvarende virkning: vitamin A
og D.”
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VEDLEGG B

KAPITTEL I

Tilsetningsstoffer knyttet til den som er ansvarlig for markedsføringen, og som er oppført i vedlegg I  før 1. januar 1988

Navn på Kjemisk Laveste Høyeste Andre
Registrerings- ansvarlig Tilsetnings- betegnelse, Dyreart eller Høyeste innhold innhold bestem-

nummer for markeds- stoff beskrivelse dyregruppe alder melser 
føringen(*) mg/kg fullfôr

A. Antibiotika

B. Koksidiostatika og
andre stoffer med 
legemiddelvirkning

C. Vekstfremmende 
stoffer

(*) Godkjenning som skal knyttes til den ansvarlige person med virkning fra 1. oktober 1999.

KAPITTEL II

Tilsetningsstoffer knyttet til den som er ansvarlig for markedsføringen, og som er oppført i vedlegg I etter 31. desember 1987

Navn på Kjemisk Laveste Høyeste Andre
Registrerings- ansvarlig Tilsetnings- betegnelse, Dyreart eller Høyeste innhold innhold bestem-

nummer for markeds- stoff beskrivelse dyregruppe alder melser 
føringen(*) mg/kg fullfôr

A. Antibiotika

B. Koksidiostatika og
andre stoffer med 
legemiddelvirkning

C. Vekstfremmende 
stoffer

(*) Godkjenning knyttet til den ansvarlige person med virkning fra 1. oktober 1999.

KAPITTEL III

Tilsetningsstoffer knyttet til den som er ansvarlig for markedsføringen, og som er oppført i vedlegg II før 1. januar 1998

Navn på Kjemisk Laveste Høyeste Andre
Registrerings- ansvarlig Tilsetnings- betegnelse, Dyreart eller Høyeste innhold innhold bestem-

nummer for markeds- stoff beskrivelse dyregruppe alder melser 
føringen(*) mg/kg fullfôr

A. Antibiotika

B. Koksidiostatika og
andre stoffer med 
legemiddelvirkning

C. Vekstfremmende 
stoffer

(*) Godkjenning knyttet til den ansvarlige person med virkning fra 1. oktober 1999.



VEDLEGG C

DEL I

Tilsetningsstoffer nevnt i direktivets artikkel 2 bokstav aaa), hvis godkjenning er knyttet til den som er
ansvarlig for markedsføringen:

– antibiotika: alle tilsetningsstoffer i gruppen

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

– vekstfremmende stoffer: alle tilsetningsstoffer i gruppen

DEL II

Andre tilsetningsstoffer nevnt i direktivets artikkel 2 bokstav aaaa):

– stoffer med antioksiderende virkning: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– aromastoffer og appetittvekkende stoffer

– emulgatorer, stabilisatorer, fortykningsmidler og geleringsmidler: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– fargestoffer, herunder pigmenter: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– konserveringsmidler

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

– mikronæringsstoffer: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– surhetsregulerende midler: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– enzymer: alle tilsetningsstoffer i gruppen

– mikroorganismer: alle tilsetningsstoffer i gruppen
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