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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2374/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 3ηr Νοεµβρου 1998
για την γκριση ορισµνων προσθτων υλν οι οποεr χρησιµοποιονται στιr ζωοτροφr
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:

ριν ναr ορισµνοr αριθµr ουσιν οι οποεr ανκουν στιr
οµδεr των ενζµων και των µικροοργανισµν·

τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,

τι η επιστηµονικ επιτροπ ζωοτροφν διετπωσε ευνοϊκ
γνµη σον αφορ το αβλαβr των εν λγω ουσιν·

την οδηγα 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 23ηr Νοεµβρου 1970, περ των προσθτων υλν στην διατροφ των
ζων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα
98/19/ΕΚ τηr Επιτροπr (2), και ιδωr τα ρθρα 9ι και 3,

τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr επιτροπr για τιr
ζωοτροφr,

Εκτιµνταr:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τι οι διατξειr τηr οδηγαr 70/524//ΕΟΚ του Συµβουλου,
προβλπουν τη δυναττητα να επιτραπον νεr πρσθετεr
λεr  νεr χρσειr προσθτων υλν, λαµβνονταr υπψη
την εξλιξη των επιστηµονικν και τεχνικν γνσεων·
τι η οδηγα 93/113/ΕΚ του Συµβουλου (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 97/40/ΕΚ (4), χει επιτρψει στα κρτη µλη, κατ παρκκλιση τηr οδηγαr 70/524/
ΕΟΚ, να εγκρνουν προσωριν την χρησιµοποηση και την
εµπορα των ενζµων, των µικροοργανισµν και των παρασκευασµτων τουr στιr ζωοτροφr·
τι, κατπιν εξετσεωr φακλων οι οποοι εχαν υποβληθε
απ τα κρτη µλη σµφωνα µε το ρθρο 3 τηr οδηγαr
93/113/ΕΚ, φανεται τι εναι δυνατν να εγκριθε προσω-

ρθρο 1
Οι ουσεr που ανκουν στην οµδα των ενζµων και απαριθµονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο, µπορον να εγκριθον σµφωνα µε την οδηγα 70/524/ΕΟΚ ωr
πρσθετεr λεr στιr ζωοτροφr, υπ τουr ρουr οι οποοι
θεσπζονται στο εν λγω παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την εικοστ ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Ο παρν κανονισµr εφαρµζεται απ την 1η Ιουλου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 3 Νοεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER
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Αριθ.

Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανση
EC 3.2.1.6

Πρσθετεr λεr

Χοιρδια

Κοτπουλα
πχυνση

για

Εδοr  κατηγορα
ζων

Τσσεριr
µνεr

—

Μγιστη
ηλικα

26 000 BU

23 000 BU

Ελχιστη
περιεκτικτητα

—

—

Μγιστη
περιεκτικτητα

Μονδα δραστικτηταr/kg
πλρουr ζωοτροφr

30. 9. 1999

30. 9. 1999

∆ιρκεια
γκρισηr
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3. Για χρση σε σνθετεr ζωοτροφr πλοσιεr σε πολυσακχαρτεr εκτr αµλου, (κυρωr
Β-γλυκνεr), δηλαδ που περιχουν πνω απ 60 % κριθρι
 σιτρι

26 000-35 000 BU

2. Ενδεδειγµνη δση/kg πλρουr ζωοτροφr:

1. Στιr οδηγεr χρσηr τηr πρσθετηr ληr και του προµεγµατοr πρπει να αναφρεται η
θερµοκρασα αποθκευσηr, η
διρκεια αποθκευσηr και η
σταθερτητα στη σµπηξη

3. Για χρση σε σνθετεr ζωοτροφr πλοσιεr σε πολυσακχαρτεr εκτr αµλου, (κυρωr
Β-γλυκνεr), δηλαδ που περιχουν πνω απ 20 % κριθρι
 30 % σκαλη

23 000-50 000 BU

2. Ενδεδειγµνη δση/kg πλρουr ζωοτροφr:

1. Στιr οδηγεr χρσηr τηr πρσθετηr ληr και του προµεγµατοr πρπει να αναφρεται η
θερµοκρασα αποθκευσηr, η
διρκεια αποθκευσηr και η
σταθερτητα στη σµπηξη

Λοιπr προϋποθσειr

EL

Επικαλυµµνη µορφ: 350 000
BU/g (1)
Υγρ µορφ: 50 000 BU/g

Παρασκεασµα
ενδο-1,3(4)-Βγλυκανσηr που παργεται απ
τον Trichoderma reesei (CBS
526.94) που παρουσιζει ελχιστη
δραστικτητα:

Χηµικr τποr,
περιγραφ
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3-φυτση
EC 3.1.3.8

Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανση
EC 3.2.1.6

Ενδο-1,4-Β-ξυλανση
EC 3.2.1.8

Πρσθετεr λεr

Στερε µορφ: 5 000 PPU/g (3)
Υγρ µορφ: 1 000 PPU/g

Παρασκεασµα 3-φυτσηr που
παργεται απ Trichoderma
reesei (CBS 528.94) που παρουσιζει ελχιστη δραστικτητα:

— 30 000 BXU/g
— 30 000 BU/g

Υγρ µορφ:

— 200 000 BXU/g (2)
— 200 000 BU/g (1)

Επικαλυµµνη µορφ:

Παρασκεασµα Ενδο-1,4-Β-ξυλανσηr που παργεται απ Trichoderma reesei (CBS 529.94) και
Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανσηr
που
παργεται απ τον Trichoderma
reesei (CBS 526.94) που παρουσιζει ελχιστη δραστικτητα:

Χοιρδια

Κοτπουλα
πχυνση

για

Εδοr  κατηγορα
ζων

Τσσεριr
µνεr

—

Μγιστη
ηλικα

250 PPU

2 500 BXU
2 500 BU

Ελχιστη
περιεκτικτητα

—

—

Μγιστη
περιεκτικτητα

Μονδα δραστικτηταr/kg
πλρουr ζωοτροφr

30. 9. 1999

30. 9. 1999

∆ιρκεια
γκρισηr
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3. Για χρση σε σνθετεr ζωοτροφr πλοσιεr σε φυτικ
λατα, δηλαδ που περιχουν
πνω απ 50 % σιτηρ (καλαµπκι, κριθρι, σιτρι), ταπικα, ελαιοχουr σπρουr και
σπρια

500-750 PPU

2. Ενδεδειγµνη δση/kg πλρουr ζωοτροφr:

1. Στιr οδηγεr χρσηr τηr πρσθετηr ληr και του προµεγµατοr πρπει να αναφρεται η
θερµοκρασα αποθκευσηr, η
διρκεια αποθκευσηr και η
σταθερτητα στη σµπηξη

3. Για χρση σε σνθετεr ζωοτροφr πλοσιεr σε πολυσακχαρτεr εκτr αµλου, (κυρωr
αραβινοξυλνεr και γλυκνεr), δηλαδ που περιχουν
πνω απ 40 % σιτρι /και
30 % σκαλη

— 10 000 BXU
— 10 000 BU

2. Ενδεδειγµνη δση/kg πλρουr ζωοτροφr:

1. Στιr οδηγεr χρσηr τηr πρσθετηr ληr και του προµεγµατοr πρπει να αναφρεται η
θερµοκρασα αποθκευσηr, η
διρκεια αποθκευσηr και η
σταθερτητα στη σµπηξη

Λοιπr προϋποθσειr

EL
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27

Αριθ.

Χηµικr τποr,
περιγραφ
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Πρσθετεr λεr

Χοροι
πχυνση

για

Εδοr  κατηγορα
ζων

—

Μγιστη
ηλικα

500 PPU

Ελχιστη
περιεκτικτητα

—

Μγιστη
περιεκτικτητα

Μονδα δραστικτηταr/kg
πλρουr ζωοτροφr

3. Για χρση σε σνθετεr ζωοτροφr πλοσιεr σε φυτικ
λατα, δηλαδ που περιχουν
πνω απ 50 % σιτηρ (καλαµπκι, κριθρι, σιτρι), ταπικα, ελαιοχουr σπρουr και
σπρια

500-750 PPU

2. Ενδεδειγµνη δση/kg πλρουr ζωοτροφr:

1. Στιr οδηγεr χρσηr τηr πρσθετηr ληr και του προµεγµατοr πρπει να αναφρεται η
θερµοκρασα αποθκευσηr, η
διρκεια αποθκευσηr και η
σταθερτητα στη σµπηξη

Λοιπr προϋποθσειr

30. 9. 1999

∆ιρκεια
γκρισηr

EL

(1) 1 BU εναι η ποστητα ενζµου που ελευθερνει 0,06 µικρογραµµοµρια αναγντων σακχρων (ισοδυνµων γλυκζηr) απ Β-γλυκνη κριθαριο αν λεπτ, σε pH 4,8 και 50 βαθµοr Κελσου.
(2) 1 BXU εναι η ποστητα ενζµου που ελευθερνει 0,06 µικρογραµµοµρια αναγντων σακχρων (ισοδυνµων ξυλζηr) απ ξυλνη ξλου σηµδαr αν λεπτ, σε pH 5,3 και 50 βαθµοr Κελσου.
(3) 1 PPU εναι η ποστητα ενζµου που ελευθερνει 1 µικρογραµµοµριο ανργανου φωσφορικο λατοr απ φυτικ ντριο αν λεπτ, σε pH 5 και 37 βαθµοr Κελσου.

Αριθ.

Χηµικr τποr,
περιγραφ
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