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                                                               REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 2584/2001                                      2003/EES/57/15 

frá 19. desember 2001 

um breytingu á I. og III. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um   
sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu (*) 

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 frá 
26. júní 1990 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð 
til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr 
dýraríkinu (1), einkum 7. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 verður 
smám saman að ákvarða leyfilegt hámarksmagn leifa 
allra lyfjafræðilega virkra efna sem eru notuð í 
bandalaginu í dýralyf fyrir dýr sem gefa af sér afurðir 
til manneldis. 

2) Ekki skal ákvarða leyfilegt hámarksmagn leifa fyrr en 
nefndin um dýralyf hefur kannað allar viðeigandi 
upplýsingar varðandi skaðleysi leifa viðkomandi efnis 
fyrir þá sem neyta matvæla úr dýraríkinu og áhrif 
þessara leifa á iðnaðarvinnslu matvæla og með tilliti 
til viðeigandi birtra vísindaupplýsinga um skaðleysi 
leifa viðkomandi efnis fyrir þá sem neyta matvæla úr 
dýraríkinu, að meðtöldum t.d. álitum vísindanefndar-
innar um dýraheilbrigðisráðstafanir sem tengjast 
almannaheilbrigði, skýrslum sameiginlegu sérfræð-
inganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sam-
einuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar-
innar um aukefni í matvælum (JECFA) eða skýrslum 
frá alþjóðlega viðurkenndum rannsóknarstofnunum.  

3) Við ákvörðun á leyfilegu hámarksmagni dýralyfja-
leifa í matvælum úr dýraríkinu er nauðsynlegt að til-
greina dýrategundirnar, sem leifarnar kunna að finnast 
í, magnið, sem má vera í hverjum viðkomandi vef úr 
dýri sem hefur fengið lyfjameðferð (markvef), og 
hvaða eiginleikar leifarinnar skipta máli við eftirlit 
með leifum (leifamerki). Þegar um er að ræða dýralyf 
sem ætluð eru mjólkandi dýrum skal ákvarðað 
leyfilegt hámarksmagn leifa í mjólk. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 345, 29.12.2001, bls. 7, var  
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2002 frá  
27. september 2002 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 61, 12.12.2002, bls. 18. 

(1)  Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2162/2001 (Stjtíð.  
EB L 291, 8.11.2001, bls. 9). 

4) Í reglugerð (EBE) nr. 2377/90 er kveðið á um að 
ákvörðun leyfilegs hámarksmagns leifa skuli á engan 
hátt hafa áhrif á beitingu annarar viðeigandi löggjafar 
bandalagsins. 

5) Að því er varðar eftirlit með leifum sem kveðið er á 
um í viðeigandi löggjöf bandalagsins skal að jafnaði 
ákvarða leyfilegt hámarksmagn leifa í markvefjum 
lifrar eða nýrna.  Hins vegar eru lifur og nýru oft 
fjarlægð úr skrokkum í alþjóðaviðskiptum og því ætti 
ávallt að ákvarða leyfilegt hámarksmagn leifa í 
vöðva- eða fituvef. 

6) Efnin klórmadínon, flúgestonasetat og altrenógest eru 
hormón og sæta því notkunartakmörkunum og 
-eftirliti eins og kveðið er á um í tilskipun ráðsins 
96/22/EB frá 29. apríl 1996 um að banna í búfjárrækt 
notkun ákveðinna efna, sem hafa hormónavirkni eða 
skjaldheftandi virkni, og betaverka(2). Við ákveðnar 
aðstæður er heimilt að gefa húsdýrum þessi hormón 
en einungis í tengslum við lækningar eða dýrarækt. 
Þessar aðstæður krefjast þess einkum að dýralæknir 
gefi lyfin eða hafi sjálfur umsjón með lyfjagjöfinni.  
Að auki skal dýralæknirinn skrá tegund meðferðar, 
gerðir vara, sem leyfi hefur verið veitt fyrir, 
dagsetningu meðferðar og auðkenni meðhöndlaðra 
dýra. 

7) Þar að auki er í skilyrðunum, sem mælt er fyrir um í 
tilskipun 96/22/EB, lagt bann við því að aflóga 
undaneldisdýrum séu gefin hormón í lækninga- eða 
dýraræktunarskyni undir lok eldistímans. Enn fremur 
er kveðið á um að kjöt eða aðrar afurðir dýra, sem 
hafa verið gefin hormón vegna lækninga- eða 
dýraræktunarmeðferðar, skulu ekki markaðssettar til 
manneldis nema þær hafi verið meðhöndlaðar í 
samræmi við tilskipun 96/22/EB og að biðtíminn, sem 
mælt er fyrir um, hafi verið virtur áður en dýrunum 
var slátrað. 

8) Heildarmat á fyrirliggjandi áhættumati þessara efna 
og á öllum fyrirliggjandi vísindalegum upplýsingum 
og gögnum, og í ljósi eðlislægra eiginleika hormóna 
og faraldursfræðilegra niðurstaðna, bendir til þess að 
neytendum sé hætta búin ef þeir fá í sig of mikið 
magn hormónaleifa og umbrotsefna þeirra. 

________________  

(2) Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 3. 
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9) Í ljósi eðlislægra eiginleika kynhormóna og þar sem 
hugsanlegt er að góðum starfsvenjum við dýralækn-
ingar sé ekki alltaf beitt og því þurfi yfirvöld að hafa 
yfir að ráða úrræðum til eftirlits með ólöglegri notkun 
þessara hormóna er þess auk þess krafist í tilskipun 
ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til 
eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í 
lifandi dýrum og dýraafurðum (1) að yfirvöld láti 
rannsaka tilvik þar sem grunur beinist að dýrum eða 
jákvæðar rannsóknarniðurstöður hafa fengist. 

 
10) Með tilliti til þess að greind hafa verið hugsanleg, 

skaðleg áhrif á heilbrigði manna sem orsakast af því 
að húsdýrum eru gefin þessi hormón, sama í hvaða 
tilgangi þau eru gefin, og að aflokinni umfjöllun um 
núverandi nauðsyn þess að hafa til reiðu á markaði 
bandalagsins sum þessara efna, sem nú eru notuð við 
lækninga- eða dýraræktunarmeðferð húsdýra, og 
einnig að teknu tilliti til þeirra ströngu skilyrða sem 
gilda samkvæmt tilskipun 96/22/EB um veitingu 
leyfis til notkunar þessara efna í lækninga- eða 
dýraræktunarskyni, er við hæfi að ákvarða leyfilegt 
hámarksmagn leifa fyrir þessi efni samkvæmt 
reglugerð (EBE) nr. 2377/90.  

 
11) Að því tilskildu að ekki sé ástæða til að ætla að leifar 

efnanna sem um er að ræða, við þau mörk, sem 
fyrirhuguð eru, stofni heilsu neytenda í hættu skal 
leyfilegt hámarksmagn leifa ákvarðað í I. eða III. 
viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90. Í ljósi 
heildarmats á áhættumati kynhormóna, ef menn fá í 
sig of mikið magn hormónaleifa og umbrotsefna 
þeirra, er nauðsynlegt að áhætta, sem neytendum kann 
að vera búin, sé endurskoðuð reglulega á grundvelli 
nýrra vísindarannsókna. 

12) Því er talið viðeigandi, með fyrirvara um önnur 
ákvæði í lögum bandalagsins, einkum tilskipun 
96/22/EB, að klórmadínoni og flúgestonasetati (að því 
er sauðamjólk varðar) verði bætt við í I. viðauka við 
reglugerð (EBE) nr. 2377/90, og að altrenógesti og 
flúgestonasetati (að því er geitamjólk varðar) verði 
bætt við í III. viðauka þeirrar reglugerðar svo að unnt 
sé að ljúka vísindarannsóknum. 

 
13) Þó ber að leggja áherslu á að á grundvelli nýrra 

upplýsinga eða endurmats á fyrirliggjandi upplýs-
ingum má breyta reglugerð (EBE) nr. 2377/90 í því 
skyni að vernda heilsu manna og dýra í samræmi við 
málsmeðferðina sem kveðið er á um í þessari reglu-
gerð. 

 
14) Fastanefndin um dýralyf, sem um getur í 8. gr. 

reglugerðar (EBE) nr. 2377/90, hefur ekki skilað 
jákvæðu áliti um fyrirhugaðar aðgerðir framkvæmda-
stjórnarinnar. 

 
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Ákvæðum I. og III. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 
2377/90 er hér með breytt eins og fram kemur í viðaukanum 
við þessa reglugerð. 
 

2. gr. 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 
Reglugerð þessi kemur til framkvæmda sextíu dögum eftir 
að hún er birt. 

 
 
 
 
 
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 19. desember 2001. 

 
Fyrir hönd ráðsins, 

A. NEYTS-UYTTEBROECK 

forseti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10. 



   
 

 
 

VIÐAUKI 
 
A. Eftirfarandi efnum er bætt við í I. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90  (skrá yfir lyfjafræðilega virk efni sem leyfilegt hámarksmagn leifa hefur verið ákveðið fyrir.  
 
 

„6. Lyf sem virka á æxlunarfæri 
 
6.1. Prógestógen 

 

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir Leyfilegt hámarks-
magn leifa Markvefir Önnur ákvæði 

Klórmadínón Klórmadínón Nautgripir 4 µg/kg 
2 µg/kg 

2,5 µg/kg 

Fita 
Lifur 
Mjólk 

Eingöngu til notkunar í dýrarækt 

Flúgestonasetat Flúgestonasetat Sauðfé 1 µg/kg Mjólk Einungis til notkunar í leggöng í tengslum við dýrarækt“  

 
B. Eftirfarandi efnum er bætt við í III. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90  (skrá yfir lyfjafræðilega virk efni sem eru notuð í dýralyf og sem leyfilegt hámarksmagn leifa hefur  

verið ákveðið fyrir til bráðabirgða) 
 

„6. Lyf sem virka á æxlunarfæri 
 
6.1. Prógestógen 

 

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir Leyfilegt hámarks-
magn leifa Markvefir Önnur ákvæði 

Altrenógest Altrenógest Svín 3 µg/kg 
3 µg/kg 
3 µg/kg 

Fita 
Lifur 
Nýra 

Bráðabirgðagildi fyrir leyfilegt hámarksmagn leifa falla úr gildi 
1.1. 2003. Einungis til notkunar í dýrarækt. 

  Hestar 3 µg/kg 
3 µg/kg 
3 µg/kg 

Fita 
Lifur 
Nýra 

 

Flúgestonasetat Flúgestonasetat Geitur 1 µg/kg Mjólk Bráðabirgðagildi fyrir leyfilegt hámarksmagn leifa falla úr gildi 
1.1. 2003. Einungis til notkunar í leggöng í tengslum við 
dýrarækt.“ 

 

8.11.2003 
 

EES-viðbæ
tir við Stjórnartíðindi Evrópusam

bandsins 
N
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