Nr. 952

24. september 2008

REGLUGERÐ
um (36.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri.
1. gr.
Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í II. kafla, I. viðauka,
skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 3/2007 frá 28. apríl 2007 öðlast eftirfarandi EB-gerð gildi hér á landi:
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2006/77/EB frá 29. september 2006 um
breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar
hámarksgildi fyrir lífræn klórsambönd í fóðri.
2. gr.
Ofangreind tilskipun framkvæmdastjórnarinnar er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.
3. gr.
Ákvæði 17.-26. töluliðar, B-hluta I. viðauka reglugerðar nr. 340/2001 breytast í samræmi
við viðauka tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2006/77/EB.
4. gr.
Reglugerð þessi er sett með heimild í 7. gr. laga nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði
og sáðvöru. Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 24. september 2008.
F. h. r.
Sigurgeir Þorgeirsson.
Baldur P. Erlingsson.
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Fylgiskjal.
TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2006/77/EB
frá 29. september 2006
um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar
hámarksgildi fyrir lífræn klórsambönd í fóðri
(Texti sem varðar EES)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

4)

Komið hefur í ljós að fiskafóður, sem inniheldur
tiltölulega hátt hlutfall af fisklýsi í samsetningunni,
inniheldur umtalsvert magn af aldríni/díeldríni. Því þykir
rétt að breyta gildandi ákvæðum á grundvelli niðurstöðu
vísindalegs álits og fyrirliggjandi vöktunargagna.

5)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu samþykkti 20. júní 2005,
að beiðni framkvæmdastjórnarinnar, álit varðandi
endósúlfan ( 3 ).

6)

Á grundvelli niðurstaðna vísindalega álitsins og
fyrirliggjandi vöktunargagna er rétt að breyta
hámarksgildi fyrir endósúlfan í óhreinsaðri jurtaolíu til
þess að taka upp að vissu marki tillit til styrks
endósúlfans í óhreinsaðri jurtaolíu í samanburði við
styrkinn í olíufræi.

7)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu samþykkti, að beiðni
framkvæmdastjórnarinnar, 4. júlí 2005 álit varðandi
hexaklórsýklóhexön (, ,  HCH) ( 4 ) og 9. nóvember
2005 álit varðandi endrín ( 5 ).

8)

Á grundvelli niðurstaðna vísindalega álitsins og
fyrirliggjandi vöktunargagna er ekki nauðsynlegt að
breyta
gildandi
hámarksgildum
varðandi
hexaklórsýklóhexön og endrín.

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2002/32/EB frá 7. maí 2002 um óæskileg efni í fóðri ( 1 ),
einkum 1. mgr. 8. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

Í tilskipun 2002/32/EB er kveðið á um að bannað sé að
nota afurðir sem ætlaðar eru í fóður og innihalda
óæskileg efni í styrk sem er yfir hámarksgildunum sem
mælt er fyrir um í I. viðauka við þá tilskipun.

Þegar tilskipun 2002/32/EB var samþykkt lýsti
framkvæmdastjórnin því yfir að I. viðauki hennar skyldi
endurskoðaður á grundvelli uppfærðs, vísindalegs
áhættumats og með hliðsjón af banni við því að þynna
mengaðar afurðir sem uppfylla ekki ákvæðin og eru
ætlaðar í fóður.
(3)

3)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA) samþykkti
9. nóvember 2005, að beiðni framkvæmdastjórnarinnar,
álit varðandi aldrín og díeldrín ( 2 ).

(4 )

________________

(1 )
(2 )

Stjtíð. EB L 140, 30.5.2002, bls. 10. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/13/EB (Stjtíð. ESB L 32, 4.2.2006,
bls. 44).
Álit sérfræðinganefndar um aðskotaefni í ferli matvæla á vegum
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA) að beiðni framkvæmdastjórnarinnar varðandi aldrín og díeldrín sem óæskilegra efna í fóðri, samþykkt 9.
nóvember 2005

(5 )

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinio
ns/1251.Par.0001.File.dat/contam_op_ej285_aldrinanddieldrin_en1.pdf]
Álit sérfræðinganefndar um aðskotaefni í ferli matvæla á vegum
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA) að beiðni framkvæmdastjórnarinnar varðandi endósúlfan sem óæskilegs efnis í fóðri, samþykkt 20 júní
2005
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinio
ns/1025.Par.0001.File.dat/contam_op_ej234_endosulfan_en_updated21.pdf]
Álit sérfræðinganefndar um aðskotaefni í ferli matvæla á vegum
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA) að beiðni framkvæmdastjórnarinnar varðandi gamma-HCH og önnur hexaklórsýklóhexön sem óæskilegra
efna í fóðri, samþykkt 4. júlí 2005
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinio
ns/1039.Par.0001.File.dat/contam_op_ej250_hexachlorocyclohexanes_en2.p
df]
Álit sérfræðinganefndar um aðskotaefni í ferli matvæla á vegum
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA) að beiðni framkvæmdastjórnarinnar varðandi endrín sem óæskilegs efnis í fóðri, samþykkt 9. nóvember
2005
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinio
ns/1252.Par.0001.File.dat/contam_op_ej286_endrin_en1.pdf]
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9)

Að því er varðar aldrín, díeldrín, klórdan, DDT, endrín,
heptaklór, hexaklórbensen og hexaklórsýklóhexön
(HCH) komi heitin „fita og olíur“ í stað heitisins „fita“
til að gefa skýrt til kynna að öll fita og olía, þ.m.t.
dýrafita, jurtaolíur og fisklýsi, falli þar undir.

10)

Því ber að breyta tilskipun 2002/32/EB til samræmis við
það.

11)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um
matvælaferlið og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

mánuðum eftir gildistöku hennar. Þau skulu þegar í stað senda
framkvæmdastjórninni
texta
þessara
ákvæða
og
samsvörunartöflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar
tilskipunar.
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau
eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.
3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
4. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 2002/32/EB er breytt í
samræmi við viðaukann við þessa tilskipun.
2. gr.
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en tólf

Gjört í Brussel 29. september 2006.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Markos KYPRIANOU

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

Í stað 17. til 26. línu í I. viðauka við tilskipun 2002/32/EB komi eftirfarandi:

Óæskileg efni

Afurðir sem ætlaðar eru í fóður

(1)
„17.
18.
19.

20.

21.
22.

Hámarksinnihald í mg/kg
(milljónarhlutar) fyrir fóður með
12 % rakainnihaldi

(2)
Allt fóður, að undanskildu:

Díeldrín (*)

— fitu og olíum

0,1 (**)

— fiskafóðri

0,02 (**)

Kamfeklór (toxafen) – summa
efnamyndavísa CHB 26, 50 og 62 (***)

— Fiskur, önnur lagardýr, afurðir
þeirra og aukaafurðir, að
undanskildu fisklýsi

0,01 (**)

0,02

— Fisklýsi (****)

0,2

— Fiskafóður (****)

0,05

Klórdan (summa cis- og transmyndbrigða og oxýklórdans, gefið upp
sem klórdan)

Allt fóður, að undanskildu:

0,02

— fitu og olíum

0,05

DDT (summa DDT-, TDE- og DDEmyndbrigða, gefið upp sem DDT)

Allt fóður, að undanskildu:

0,05

— fitu og olíum

0,5

Endósúlfan (summa alfa- og betamyndbrigða og endósúlfansúlfats, gefið
upp sem endósúlfan)

Allt fóður, að undanskildum:

0,1

— maís og maísafurðum úr vinnslu
hans

0,2

— olíufræjum og afurðum úr
vinnslu þeirra, að undanskilinni
óhreinsaðri jurtaolíu

0,5

— óhreinsaðri jurtaolíu
— heilfóðri fyrir fisk
23.

(3)

Aldrín (*)

1,0
0,005

Endrín (summa endríns og deltaketóendríns, gefið upp sem endrín)

Allt fóður, að undanskildu:

0,01

— fitu og olíum

0,05

Heptaklór (summa heptaklórs og heptaklórepoxíðs, gefið upp sem heptaklór)

Allt fóður, að undanskildu:

0,01

— fitu og olíum

0,2

25.

Hexaklórbensen (HCB)

Allt fóður, að undanskildu:

0,01

— fitu og olíum

0,2

26.

Hexaklórsýklóhexan (HCH)
Allt fóður, að undanskildu:

0,02

24.

26.1. alfa-myndbrigði
26.2. beta-myndbrigði

26.3. gamma-myndbrigði

— fitu og olíum

0,2

Öll fóðurefni að undanskildu:

0,01

— fitu og olíum

0,1

Allar fóðurblöndur, að
undanskildum:

0,01

— fóðurblöndum fyrir mjólkurkýr

0,005

Allt fóður, að undanskildu:

0,2

— fitu og olíum

2,0

(*) Eitt sér eða saman, gefið upp sem díeldrín.
(**) Hámarksgildi fyrir aldrín og díeldrín, eitt sér eða saman, gefið upp sem díeldrín.
(***) Tölusetningarkerfið er samkvæmt Parlar og á undan fer annaðhvort „CHB“ eða „Parlar“:
– CHB 26: 2-endó,3-exó,5-endó, 6-exó, 8,8,10,10-októklórbornan,
– CHB 50: 2-endó,3-exó,5-endó, 6-exó, 8,8,9,10,10-nonaklórbornan,
– CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaklórbornan..
(****) Gildin skulu endurskoðuð eigi síðar en 31. desember 2007 með það að markmiði að lækka hámarksgildin.“

__________
B-deild – Útgáfud.: 15. október 2008

