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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2005/8/EB

2008/EES/35/06

frá 27. janúar 2005
um breytingu á I. viauka vi tilskipun Evrópuingsins og rásins 2002/32/EB um
óæskileg efni í fóri (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

6)

Hámarksstyrkur flúrs í örum fóurbæti er 125 mg/kg
fyrir hvert 1% af fosfór. Til a vernda umhverfi er fosfórstyrkur fóurs takmarkaur og niurbrotshæfni og agengi fosfórs er auki me ví a nota ensím á bor vi
ftasa. ví á ekki lengur vi a fastsetja hámarksstyrkinn
vi 1% af fosfór heldur skal fastsetja hámarksstyrkinn í
fóurbæti mia vi fóur me 12% rakainnihald.

7)

ví ber a breyta tilskipun 2002/32/EB til samræmis vi
etta.

8)

Rástafanirnar, sem kvei er á um í essari tilskipun,
eru í samræmi vi álit fastanefndarinnar um matvælaferli
og heilbrigi dra.

me hlisjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

me hlisjón af tilskipun Evrópuingsins og rásins
2002/32/EB frá 7. maí 2002 um óæskileg efni í fóri (1),
einkum 1. mgr. 8. gr.,

og a teknu tilliti til eftirfarandi:

SAMYKKT TILSKIPUN ESSA:

1)

Í tilskipun 2002/32/EB er kvei á um a banna sé a
nota afurir, sem ætlaar eru í fóur, sem innihalda
óæskileg efni í styrk sem er yfir hámarksgildinu sem
mælt er fyrir um í I. viauka vi á tilskipun.

1. gr.

Ákvæum I. viauka vi tilskipun 2002/32/EB er hér me
breytt í samræmi vi viaukann vi essa tilskipun.
2)

3)

egar tilskipun 2002/32/EB var samykkt var teki fram
a ákvæin, sem mælt er fyrir um í I. viauka hennar,
skyldu endurskou á grundvelli uppfærs, vísindalegs
áhættumats og me hlisjón af banni vi ví a ynna
mengaar afurir, sem ætlaar eru í fóur, sem uppfylla
ekki ákvæin.

Áur en hægt er a ljúka vi endurskoun essara
ákvæa á grundvelli uppfærs, vísindalegs áhættumats er
nausynlegt a kvea á um tilteknar breytingar me
hlisjón af framförum á svii vísinda og tækni.

4)

Rétt er a skra nánar hugtaki grænfóur.

5)

Kalsíumkarbónat er nausynlegt og gagnlegt fóurefni
en hætt er vi a skortur á ví geti komi fram ar e
heildarstyrkur kvikasilfurs er, vegna elilegrar
bakgrunnsmengunar, nálægt ea yfir hámarksgildinu,
sem mælt er fyrir um í I. viauka tilskipunar
2002/32/EB, og ví er rétt a breyta essu hámarksgildi,
a teknu tilliti til ess a kalsíumkarbónat inniheldur
kvikasilfur í ólífrænu formi og vísindanefndin um fóur
hefur stafest a kvikasilfur í ólífrænu formi sé verulega
minna eitra en lífrænt bundi kvikasilfur, einkum
metlkvikasilfur.

_______________

(*) essi EB-ger birtist í Stjtí. ESB L 27, 29.1.2005, bls. 44. Hennar var geti
í ákvörun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 109/2005 frá 30. september
2005 um breytingu á I. viauka (Heilbrigi dra og plantna) vi EESsamninginn, sjá EES-vibæti vi Stjórnartíindi Evrópusambandsins nr. 66,
22.12.2005, bls. 3.
1
( ) Stjtí. EB L 140, 30.5.2002, bls. 10. Tilskipuninni var síast breytt me
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/100/EB (Stjtí. ESB L 285,
1.11.2003, bls. 33).

2. gr.

1. Aildarríkin skulu samykkja nausynleg lög og stjórnsslufyrirmæli til a fara a tilskipun essari eigi síar en tólf
mánuum eftir gildistöku hennar. au skulu egar í sta senda
framkvæmdastjórninni texta essara ákvæa og samsvörunartöflu milli vikomandi ákvæa og essarar tilskipunar.
egar aildarríkin samykkja essi ákvæi skal vera í eim
tilvísun í essa tilskipun ea eim fylgja slík tilvísun egar au
eru birt opinberlega. Aildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

2. Aildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæi úr
landslögum sem au samykkja um málefni sem tilskipun essi
tekur til.

3. gr.
Tilskipun essi ölast gildi á tuttugasta degi frá ví a hún
birtist í Stjórnartíindum Evrópusambandsins.
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4. gr.
Tilskipun essari er beint til aildarríkjanna.
Gjört í Brussel 27. janúar 2005.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Markos KYPRIANOU

framkvæmdastjóri.

VIAUKI

Ákvæum I. viauka vi tilskipun 2002/32/EB er breytt sem hér segir:
1.

Í 2. dálki 2. línu, Bl, bætist eftirfarandi neanmálsgrein vi á eftir orinu grænfóri:

2.

3. lína, Flúr, breytist sem hér segir:

„(*) grænfóur tekur til afura, sem ætlaar eru í fóur, svo sem heys, votheys, grass o.s.frv.“

a)

1. og 2. neanmálsgrein. falli brott.

b) Í sta oranna „Steinefnablöndur fyrir nautgripi, saufé og geitfé — 2 000 (1)“ og „Annar fóurbætir— 125 (2)“
komi orin „Fóurbætir sem inniheldur  4% fosfór — 500“ og „Fóurbætir sem inniheldur > 4% fosfór — 125
fyrir hvert 1% af fosfór“.
3.

Í sta 4. línu, Kvikasilfur, komi eftirfarandi:
Óæskileg efni

Afurir sem ætlaar eru í fóur

(1)

„4. Kvikasilfur

(2)

Hámarksinnihald í mg/kg (milljónarhlutar)
fyrir fóur me 12% rakainnihaldi
(3)

Fóurefni, a undanskildu:

0,1

— fóri sem fellur til vi vinnslu fisks ea annarra
sjávardra

0,5

— kalsíumkarbónati

0,3

Heilfóur, a undanskildu:

0,1

— heilfóri fyrir hunda og ketti

0,4

Fóurbætir, a undanskildum:

0,2“

— fóurbæti fyrir hunda og ketti

