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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 545/2006                    2008/EES/76/08

frá 31. mars 2006 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1464/2004 að því er varðar skilyrði vegna leyfis fyrir 
aukefninu Monteban í fóðri sem er í flokknum hníslalyf og önnur lyf(*) 

 
 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), 
einkum 3. mgr. 13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Aukefnið narasín (Monteban, Monteban G 100), sem 
tilheyrir flokknum hníslalyf og önnur lyf, var leyft með 
vissum skilyrðum í samræmi við tilskipun ráðsins 
70/524/EBE (2). Samkvæmt reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 1464/2004 (3) var aukefnið leyft í 
tíu ár til notkunar fyrir eldiskjúklinga og leyfið bundið 
þeim sem bar ábyrgð á dreifingu aukefnisins. Þetta 
aukefni var tilkynnt sem fyrirliggjandi vara á grundvelli 
10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. Þar sem allar þær 
upplýsingar, sem krafist er samkvæmt fyrrgreindu 
ákvæði, voru lagðar fram hefur aukefnið verið fært inn í 
skrá Bandalagsins yfir aukefni í fóðri. 

2) Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um að hægt 
sé að breyta leyfinu fyrir aukefni á grundvelli beiðni frá 
leyfishafanum og álits frá Matvælaöryggisstofnun 
Evrópu (hér á eftir nefnd „stofnunin“). 

3) Í áliti sínu, sem samþykkt var 27. júlí 2004, lagði 
stofnunin til að hámarksgildi leifa yrðu fastsett við 50 
µg/kg fyrir allan blautan vef í eldiskjúklingum. Af þeim 
sökum var eins dags útskilnaðartími fyrir slátrun talinn 
nægja. Nauðsynlegt getur verið að endurskoða 

hámarksgildi leifa, sem um getur í viðaukanum við þessa 
reglugerð, á grundvelli niðurstaðna úr mati 
Lyfjastofnunar Evrópu á virka efninu. 

4) Handhafi leyfis fyrir aukefnið narasín (Monteban, 
Monteban G 100) lagði til breytingu á skilmálum 
leyfisins með því að leggja fram umsókn til 
framkvæmdastjórnarinnar þar sem beðið er um innfærslu 
á hámarksgildi leifa samkvæmt mati stofnunarinnar. 

5) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1464/2004 til 
samræmis við það. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferli 
og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað viðaukans við reglugerð (EB) nr. 1464/2004 komi 
viðaukinn við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 31. mars 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 26. Hennar var getið í 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2006 frá 22. september 
2006 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 60, 
30.11.2006, p. 17. 

(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. Reglugerðinni var breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2005 (Stjtíð. ESB L 59, 
5.3.2005, bls. 8). 

(2) Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1. Tilskipunin var felld úr gildi með 
reglugerð (EB) nr. 1831/2003. 

(3) Stjtíð. ESB L 270, 18.8.2004, bls. 8.  



   
  

 
  

 

VIÐAUKI 

 

Lágmarksin
nihald 

Hámarksin
nihald 

Skráningar
númer 

aukefnis 

Nafn og 
skráningarnúme

r þess sem er 
ábyrgur fyrir að 
setja aukefni í 

dreifingu 

Aukefni 
(Viðskiptaheiti) Samsetning, efnaformúla, lýsing Tegund eða 

flokkur dýra 
Hámarks-

aldur mg virks efnis/kg 
heilfóðurs 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út 

Hámarksgildi 
leifa fyrir 

viðkomandi 
matvæli úr 

dýraríkinu úr 
þeirri dýrategund 
eða -flokki sem 

um ræðir. 
Hníslalyf og önnur lyf 

„E 765  Eli Lilly and 
Company 
Limited 

Narasín 100 
g/kg 
(Monteban, 
Monteban G 
100) 

Samsetning aukefnis: 
Narasín: 100 g virkt efni/kg 
Sojaolía eða jarðefnaolía: 10-
30 g/kg 
Vermikúlít: 0-20 g/kg 
Hitameðhöndlað sojabaunahýði eða 
ríshýði 1 kg, eftir þörfum 
 
Virkt efni: 
Narasín, C43H72O11 
CAS-númer: 55134-13-9 
pólýetramónó-karboxýlsýra 
framleidd með Streptomyces 
auerofaciens (NRRL 8092), kornað 
Narasín A virkni: ≥ 90 % 
 

Eldis-
kjúklingar 

— 60 70 Notkun bönnuð í a.m.k. þrjá 
daga fyrir slátrun. 
 
Í notkunarleiðbeiningum komi 
fram: 
 
„Hættulegt dýrum af hestaætt, 
kalkúnum og kanínum“ 
 
„Þetta fóður inniheldur jónófór: 
óráðlegt er að nota það 
samtímis tilteknum lyfjum (t.d. 
tíamúlíni)“ 

21.8.2014 50 µg/kg fyrir 
allan blautan 
vef úr 
eldiskjúklingu
m“ 
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