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                 REGLUGER  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1459/2005                    2008/EES/45/06 

frá 8. september 2005 

um breytingu á skilyr um var andi leyfi fyrir nokkrum aukefnum úr flokki snefilefna í fó ri (*)  

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 
1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fó ri (1), 
einkum ri ja málsli  2. mgr. 13. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Nokkur jo sölt, sem eru aukefni úr flokki snefilefna, 
hafa veri  leyf  me  tilskipun rá sins 70/524/EBE (2), 
eins og henni var breytt me  tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 96/7/EB (3). essi aukefni 
hafa veri  tilkynnt sem fyrirliggjandi vörur á grundvelli 
10. gr. regluger ar (EB) nr. 1831/2003 og eru há  
sannprófunum og verklagsreglum í samræmi vi  a  
ákvæ i. 

2) Hámarksinnihald snefilefnisins jo s-I sem nú er leyft í 
fó ri er 4 milljónarhlutar fyrir d r af hestaætt, 20 
milljónarhlutar fyrir fisk og 10 milljónarhlutar fyrir a rar 
tegundir e a flokka d ra. 

3) Í regluger  (EB) nr. 1831/2003 er kve i  á um a  hægt 
sé a  breyta leyfinu fyrir aukefni á grundvelli álits 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (stofnunin) um hvort 
leyfi  uppfylli enn skilyr in sem mælt er fyrir um í eirri 
regluger . 

4) Framkvæmdastjórnin fór ess á leit vi  stofnunina a  
hún leg i mat á lífe lisfræ ilega örf fyrir jo  hjá 
mismunandi d rategundum, sem um getur í tilskipun 
70/524/EBE, og léti í ljós álit sitt á hugsanlegum, 
ska legum áhrifum jo s á heilbrig i manna og d ra e a 
á umhverfi  egar a  er nota  í ví magni sem nú er 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 233, 9.9.2005, bls. 8. Hennar var geti  í 
ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 19/2006 frá 10. mars 2006 um 
breytingu á I. vi auka (Heilbrig i d ra og plantna) vi  EES-samninginn, sjá 
EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 28, 1.6.2006, bls. 3. 

(1) Stjtí . ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. Regluger inni var breytt me  
regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2005 (Stjtí . ESB L 59, 
5.3.2005, bls. 8). 

(2) Stjtí . EB L 270, 14.12.1970, bls. 1. Tilskipunin var felld úr gildi me  
regluger  (EB) nr. 1831/2003. 

(3) Stjtí . EB L 51, 1.3.1996, bls. 45. 

leyft. Í kjölfar essarar bei ni sam ykkti stofnunin álit 
um notkun jo s í fó ri 25. janúar 2005. 

5) Í áliti stofnunarinnar er komist a  eirri ni urstö u a  
líkanreikningur fyrir mjólk og egg, sem byggist á 
núverandi, leyfilegu hámarksgildi jo s í fó ri, s ni a  
vi  verstu hugsanlegu a stæ ur fari magni  hugsanlega 
yfir efri mörkin fyrir fullor na og unglinga. 

6) ví er nau synlegt a  lækka hámarksinnihald jo s-I í 
fó ri fyrir essar tvær tegundir framlei slu, .e. 
mjólkurk r og varphænur, til a  draga úr hættunni á 
ska legum áhrifum á heilbrig i manna. 

7) Rétt er a  kve a á um tólf mána a a lögunartímabil svo 
a  unnt sé a  n ta fyrirliggjandi birg ir af fó ri 
samkvæmt fyrri skilyr um sem eru sett í samræmi vi  
tilskipun 70/524/EBE. 

8) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari regluger , 
eru í samræmi vi  álit fastanefndarinnar um matvælaferli 
og heilbrig i d ra. 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

Me  fyrirvara um önnur skilyr i, sem mælt er fyrir um í 
tilskipun 70/524/EBE, fyrir leyfi a  ví er var ar aukefnin E2 
jo -I úr flokki snefilefna, skal hámarksinnihald frumefnisins í 
mg/kg heilfó urs vera a  sem er sett fram í vi aukanum vi  

essa regluger . 

2. gr. 

1. Regluger  essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún 
birtist í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

2. Hún kemur til framkvæmda 12 mánu um eftir ann dag 
sem regluger  essi er birt. 
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Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 8. september 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
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VI AUKI 

 

EB-nr. Frumefni Aukefni Efnaformúla og l sing Hámarksinnihald frumefnisins í mg/kg heilfó urs me  
12% rakainnihaldi Önnur ákvæ i Gildistími leyfis 

E 2 Jo -I Kalsíumjo at, sexvatna  Ca(IO3)2 . 6H2O D r af hestaætt: 4 (samtals) — Án tímamarka 
  Kalsíumjo at, vatnsfrítt Ca(IO3)2 Mjólkurk r og varphænur: 5 (samtals)   

  Natríumjo í  NaI Fiskur: 20 (samtals)   

  Kalíumjo í  KI A rar tegundir e a flokkar d ra: 10 (samtals)   
 
 
 
 

18.7.2008 
 

E
ES-vi

bæ
tir vi

 Stjórnartí
indi Evrópusam

bandsins 
N

r. 45/29


