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                  REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 665/2003           2005/EES/58/11 

frá 11. apríl 2003 

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

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
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), eins og henni var síðast breytt með reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 61/2003 (2), einkum 
7. og 8. gr., 

með hliðsjón af ákvörðun 2404. fundar ráðs Evrópu-
sambandsins (á sviði landbúnaðar) um að samþykkja ekki 
drög að ráðstöfunum sem framkvæmdastjórnin leggur til 
varðandi ákvörðun hámarksgilda leifa [  hámarksmagns 
leifa] fyrir norgestómet (COM(2001) 627 lokagerð), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í samræmi við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 
verður að ákvarða hámarksgildi leifa allra lyfja-
fræðilega virkra efna sem eru notuð í Bandalaginu í 
dýralyf fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis. 

2) Ákvarða skal hámarksgildi leifa að undangenginni 
könnun nefndarinnar um dýralyf á öllum viðeigandi 
upplýsingum, sem umsækjandinn lætur í té í samræmi 
við ákvæði reglugerðar (EBE) 2377/90, og með tilliti 
til viðeigandi birtra vísindaupplýsinga um skaðleysi 
leifa viðkomandi efnis fyrir þá sem neyta matvæla úr 
dýraríkinu, að meðtöldum t.d. áliti vísindanefndar-
innar um dýraheilbrigðisráðstafanir sem tengjast 
lýðheilsu, skýrslum sameiginlegu sérfræðinganefndar 
Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóð-
anna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um 
aukefni í matvælum (JECFA) eða skýrslum frá 
alþjóðlega viðurkenndum rannsóknarstofnunum. 

3) Við ákvörðun á hámarksgildum dýralyfjaleifa í mat-
vælum úr dýraríkinu er nauðsynlegt að tilgreina dýra-
tegundirnar, 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 ákvarða hámarks-
gildi leifa í mjólk. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2003, bls. 7. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 145/2003 frá  
7. nóvember 2003 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 7, 12.2.2004, bls. 24. 

(1) Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 11, 16.1.2003, bls. 12. 

4) Í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 er kveðið á um 
að ákvörðun hámarksgilda leifa skuli á engan hátt 
hafa áhrif á beitingu annarrar viðeigandi löggjafar 
Bandalagsins. 

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

6) Efnin norgestómet og flúgestonasetat eru prógesta-
genhormón og sæta því takmörkum og notkunar-
eftirliti eins og kveðið er á um í tilskipun ráðsins 
96/22/EB frá 29. apríl 1996 (3). Við ákveðnar 
aðstæður er heimilt að gefa húsdýrum þessi hormón 
en einungis í tengslum við lækningar eða dýrarækt. 
Slíkar aðstæður krefjast þess m.a. 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 á fitunartímanum undir lok 
æxlunarskeiðsins. Enn fremur er kveðið á um að kjöt 
eða aðrar afurðir dýra, sem gefin hafa verið hormón 
vegna lækninga- eða dýraræktunarmeðferðar, skuli 
ekki markaðssettar til manneldis nema þær hafi verið 
meðhöndlaðar í samræmi við ákvæði tilskipunar 
ráðsins 96/22/EB og að biðtíminn, sem mælt er fyrir 
um, hafi verið virtur áður en dýrunum var slátrað. 

8) Eftir upphaflegt mat sitt taldi nefndin um dýralyf að 
ekki væri nauðsynlegt, í því skyni að vernda lýð-
heilsu, að ákvarða hámarksgildi leifa fyrir 
norgestómet þegar það er notað í dýralyf sem eru 
leyfð í samræmi við löggjöf Bandalagsins. Því var 
lagt til að efninu verði bætt við í skrána í II. viðauka 
við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90. Enn fremur 
taldi nefndin um dýralyf, af sömu ástæðum, að ekki 
væri nauðsynlegt að ákvarða hámarksgildi leifa fyrir 
flúgestonasetat í öðrum markvefjum en mjólk. 

________________  

(3)  Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 3. 
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9) Heildarmat á fyrirliggjandi áhættumati þessara efna 
og öllum fyrirliggjandi vísindalegum upplýsingum og 
gögnum, með hliðsjón af eðlislægum eiginleikum 
prógestagenhormóna og faraldursfræðilegum niður-
stöðum, sýnir að neytendum getur verið hætta búin ef 
þeir fá í sig of mikið magn hormónaleifa og umbrots-
efna þeirra. 

10) Í ljósi eðlislægra eiginleika prógestagenhormóna og 
þess að ekki er hægt að tryggja að góðum starfs-
venjum við dýralækningar sé alltaf beitt og því þurfi 
yfirvöld að hafa yfir að ráða úrræðum til eftirlits með 
ólöglegri notkun þessara hormóna, er þess að auki 
krafist í tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 
1996 (1) að yfirvöld láti rannsaka tilvik þar sem 
grunur vaknar um að dýrum hafi verið gefin hormónin 
eða rannsóknarniðurstöður hafa staðfest það. 

11) Í reglugerð (EBE) nr. 2377/90 varðandi hámarksgildi 
leifa er kveðið á um að aðildarríkin megi ekki banna 
eða hindra, á yfirráðasvæðum sínum, markaðssetn-
ingu dýrafóðurs, sem er upprunnið úr öðrum aðildar-
ríkjum, af þeirri ástæðu að það innihaldi leifar dýra-
lyfja ef viðkomandi efni eru skráð í II. viðauka 
tilskipunarinnar.  

12) Þar eð einungis eru notuð innlend vikmörk, eins og 
sakir standa, til að setja í gang eftirlits- og rann-
sóknarmálsmeðferðina, sem kveðið er á um í tilskipun 
96/23/EB, er talið viðeigandi að sett séu í Banda-
laginu samræmd mörk fyrir norgestómet í öllum 
vefjum og fyrir flúgestonasetat í öllum vefjum nema 
mjólk. Í reglugerð ráðsins 2584/2001 frá 19. desem-
ber 2001 (2) eru ákvörðuð hámarksgildi leifa fyrir 
flúgestonasetat í mjólk. 

13) Með tilliti til þess að greind hafa verið hugsanleg, 
skaðleg áhrif á heilsu manna, sem orsakast af því að 
húsdýrum eru gefin þessi hormón, sama í hvaða 
tilgangi þau eru gefin, og að lokinni umfjöllun um 
nauðsyn þess að hafa, eins og sakir standa, áfram til 
reiðu á markaði Bandalagsins sum þessara efna, sem 
nú eru notuð til lækningar eða ræktunar húsdýra, og 
einnig að teknu tilliti til þeirra ströngu skilyrða sem 
gilda samkvæmt tilskipun 96/22/EB um veitingu 
leyfis til notkunar þessara efna til lækninga eða 
dýraræktunar, er við hæfi að halda áfram umfjöllun 
um efnin og vefina samkvæmt reglugerð (EBE) 
nr. 2377/90 í því skyni að ákvarða hámarksgildi leifa 
fyrir þessi efni. 

14) Að því tilskildu að ekki sé ástæða til að ætla að leifar 
efnanna, sem um er að ræða, í því magni sem um 
ræðir, stofni heilsu neytenda í hættu skulu hámarks-
gildi leifa ákvörðuð í I. viðauka við reglugerð (EBE) 
nr. 2377/90. Í ljósi heildarmats á áhættumati prógesta-
genhormóna, ef menn fá í sig of mikið magn 
hormónaleifa og umbrotsefna þeirra, er nauðsynlegt 
að áhætta neytenda sé endurskoðuð reglulega á 
grundvelli nýrra vísindarannsókna. 

________________  

(1)   Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10. 
(2)   Stjtíð. EB L 345, 29.12.2001, bls. 7. 

15) Fastanefndin um dýralyf, sem um getur í 8. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 2377/90, skilaði ekki jákvæðu 
áliti um fyrirhugaðar ráðstafanir framkvæmdastjórnar-
innar að skrá norgestómet í I. viðauka við reglugerð 
(EBE) nr. 2377/90 og á 2404. fundi sínum 21. janúar 
2002 staðfesti landbúnaðarráðið það álit nefndarinnar, 
með því að leggjast, með einföldum meirihluta, gegn 
samþykkt þessara ráðstafana (COM(2001) 627 
lokagerð). Ráðið var hlynnt því að kveðið yrði á um 
samræmd eftirlitsmörk fyrir prógestagenhormón, sem 
eru notuð í dýralyfjum, á grundvelli greiningaraðferða 
sem eru fullgiltar á tilskilinn hátt og hægt væri að 
beita við reglubundið eftirlit. Mörkin, sem fram-
kvæmdastjórnin lagði til fyrir norgestómet, voru ekki 
talin viðunandi. 

 

16) Framkvæmdastjórnin fór því fram á það við nefndina 
um dýralyf að hún legði fram vísindalegt mat á fyrir-
liggjandi gögnum, þ.m.t. staða fullgildingar grein-
ingaraðferða um eftirlit með lyfjaleifum, og að hún 
legði til, ef því verður við komið, gildi leifa fyrir 
norgestómet í öllum markvefjum, þ.m.t. mjólk, og 
fyrir flúgestonasetat í öllum markvefjum nema mjólk. 

 

17) Að teknu tilliti til viðbragða nefndarinnar um dýralyf, 
þarfarinnar fyrir frekari fullgildingu greiningaraðferða 
og vísindalegra óvissuþátta er engu að síður talið 
viðeigandi að skrá norgestómet, að því er varðar alla 
vefi, og flúgestonasetat, að því er varðar alla vefi 
nema mjólk, í III. viðauka við reglugerð (EBE) 
nr. 2377/90 í samræmi við þau skilyrði og hámarks-
gildi leifa sem eru tilgreind fyrir hvort þessara efna 
um sig í viðaukunum við þessa tillögu framkvæmda-
stjórnarinnar að reglugerð. 

 

18) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu-
gerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
dýralyf. 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Ákvæðum 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 þriðja degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

Hún gildir frá sextugasta degi eftir birtingu hennar. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 11. apríl 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 



   
 

VIÐAUKI 
 
Eftirfarandi efnum er bætt við í III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90: 
 
6. Lyf sem virka á æxlunarfæri. 
 
6.1. Prógestagen. 
 

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir Hámarksgildi leifa Markvefir 

„Flúgestonasetat (1) Flúgestonasetat Sauðfé, geitur 0,5 µg/kg 
0,5 µg/kg 
0,5 µg/kg 
0,5 µg/kg 

Vöðvi 
Fita 
Lifur 
Nýru 

Norgestómet (1) Norgestómet Nautgripir 0,5 µg/kg 
0,5 µg/kg 
0,5 µg/kg 
0,5 µg/kg 
0,15 µg/kg 

Vöðvi 
Fita 
Lifur 
Nýru 
Mjólk 

(1) Bráðabirgðagildi fyrir hámarksgildi leifa falla úr gildi 1.1.2008. Einungis notað í tengslum við lækningar eða dýrarækt.“ 
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