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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1206/2012 

av 14. desember 2012 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 

10287) som et tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringsfjørfe, avvente smågriser og oppfôringssvin 

og om endring av forordning (EF) nr. 1332/2004 og (EF) nr. 2036/2005 (innehaver av 

godkjenningen: DSM Nutritional Products)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 

tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, 

godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og 

framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. Ved 

artikkel 10 i nevnte forordning fastsettes det at 

tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til 

rådsdirektiv 70/524/EØF(2), skal vurderes på nytt. 

2)  Et preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) 

framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 10287) ble i 

samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten 

tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for bruk 

på oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner og 

smågriser ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1332/2004(3) og godkjent for fire år for oppfôrings-

svin og ender ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2036/2005(4). Dette preparatet ble deretter innført i 

registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et 

eksisterende produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2 sammenholdt med 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt 

en søknad om ny vurdering av nevnte preparat av endo-

1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Aspergillus 

oryzae (DSM 10287) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner, avvente 

smågriser, oppfôringssvin og ender og, i samsvar med 

artikkel 7 i nevnte forordning, om ny bruk for 

oppfôringsfjørfe, med anmodning om at 

tilsetningsstoffet klassifiseres i kategorien «avlstekniske 

tilsetningsstoffer». Søknaden ble ledsaget av de 

nødvendige opplysninger og dokumenter som kreves i 

henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 

1831/2003. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 15.12.2012,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 1. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. 

(3) EUT L 247 av 21.7.2004, s. 8. 

(4) EUT L 328 av 15.12.2005, s. 13. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

12. juni 2012(5) at preparatet av endo-1,4-betaxylanase 

(EC 3.2.1.8) framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 

10287) ikke har noen skadevirkninger på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet under de foreslåtte 

bruksvilkårene, og at det kan ha en positiv virkning på 

produktiviteten hos oppfôringskyllinger, oppfôrings-

kalkuner og oppfôringsender. Denne konklusjonen kan 

ekstrapoleres til alle mindre utbredte fjørfearter til 

oppfôring. Det ble også fastslått at tilsetningsstoffet kan 

ha en gunstig effekt på produktiviteten hos smågriser og 

oppfôringssvin. Myndigheten anser ikke at det er behov 

for særlige krav om overvåking etter markedsføring. 

Den bekreftet også rapporten om metoden for analyse 

av tilsetningsstoffer i fôrvarer framlagt av 

referanselaboratoriet, som ble opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase 

(EC 3.2.1.8) framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 

10287) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. 

Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

6)  Som følge av at det gis ny godkjenning i henhold til 

forordning (EF) nr. 1831/2003, bør forordning (EF) 

nr. 1332/2004 og (EF) nr. 2036/2005 endres tilsvarende. 

7)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i 

vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig 

anvendelse, er det hensiktsmessig å tillate en 

overgangsperiode for å gjøre berørte parter i stand til å 

forberede seg på de nye kravene som godkjenningen 

medfører. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tillatelse 

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«fordøyelsesforbedrende midler», godkjennes som 

tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(5) EFSA Journal 2012; 10(7):2790. 

2017/EØS/58/04 
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Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 1332/2004 

I forordning (EF) nr. 1332/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

 Preparatet som tilhører gruppen «enzymer» og er oppført i 

vedlegg II, godkjennes for bruk uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i 

nevnte vedlegg.» 

2)  Vedlegg I oppheves. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 2036/2005 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 2036/2005 utgår posten for 

nr. 5, endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8. 

Artikkel 4 

Overgangsbestemmelser 

Preparatet som er oppført i vedlegget, og fôrvarer som 

inneholder dette preparatet, som er framstilt og merket før  

4. juli 2013 i samsvar med reglene som gjaldt før  

4. januar 2013, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 5 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 14. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver av 

godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a1607 DSM Nutritional 

Products Ltd. 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Aspergillus oryzae (DSM 10287) med en aktivitet 

på minst: 

fast form: 1 000 FXU(1)/g 

flytende form: 650 FXU/ml 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus 

oryzae (DSM 10287) 

Analysemetode(2) 

For mengdebestemmelse av endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Aspergillus oryzae 

(DSM 10827) i fôrvare: 

kolorimetrisk metode med måling av det 

vannløselige fargestoffet som frigis av endo-1,4-

betaxylanase fra arabinoxylansubstrat fra azo-

hvete farget med remazol brilliant blue. 

For mengdebestemmelse av endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Aspergillus oryzae 

(DSM 10827) i premikser og fôrvarer: 

kolorimetrisk metode med måling av det 

vannløselige fargestoffet som frigis av endo-1,4-

betaxylanase fra arabinoxylansubstrat fra hvete 

kryssbundet med azurin. 

Oppfôrings-

fjørfe 

— 100 FXU — 1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringstemperatur, holdbarhetstid og 

pelleteringsstabilitet. 

2.  Anbefalt høyeste dose per kg fullfôr 

for: 

— oppfôringsfjørfe: 200 FXU 

— smågriser (avvente): 400 FXU 

— oppfôringssvin: 200 FXU. 

3.  Til bruk i fôr med høyt innhold av 

andre polysakkarider enn stivelse 

(hovedsakelig arabinoxylaner). 

4.  Til avvente smågriser på opptil ca. 

35 kg. 

5.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern og 

hansker ved håndtering. 

4. januar 2023 

Smågriser 

(avvente) 

Oppfôrings-

svin 

200 FXU 

(1) 1 FXU er den mengden enzym som frigjør 7,8 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra arabinoxylan fra azo-hvete per minutt ved pH 6,0 og 50 °C. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
 


