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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1519/2007 

frá 19. desember 2007 

um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 2430/1999, (EB) nr. 418/2001 og (EB) nr. 162/2003 að því er 

varðar skilmála leyfis fyrir tilteknum aukefnum í fóðri í flokknum hníslalyf og önnur lyf 

(Texti sem varðar EES) (*) 

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) Í 3. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 er 

kveðið á um að breyta megi skilmálum leyfis fyrir 

aukefni á grundvelli umsóknar frá handhafa leyfisins. 

2) Notkun aukefnisins díklasúríls 0,5 g/100 g (Clinacox 

0,5% Premix), díklasúríls 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2% 

Premix) sem tilheyrir flokknum „Hníslalyf og önnur 

lyf“ var leyft í tíu ár fyrir eldiskjúklinga með reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2430/1999 (2). 

Leyfið var bundið þeim aðila sem er ábyrgur fyrir því að 

setja aukefnið í dreifingu. 

3) Notkun aukefnisins díklasúríls 0,5 g/100 g (Clinacox 

0,5% Premix), díklasúríls 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2% 

Premix) sem tilheyrir flokknum „Hníslalyf og önnur 

lyf“ var leyft í tíu ár fyrir eldiskalkúna með reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 418/2001 (3). Leyfið 

var bundið þeim aðila sem er ábyrgur fyrir því að setja 

aukefnið í dreifingu. 

4) Notkun aukefnisins díklasúríls 0,5 g/100 g (Clinacox 

0,5% Premix), díklasúríls 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2% 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 335, 20.12.2007, bls. 15. 

Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 1/2009 frá 5. Febrúar 2009 um breytingu á I. viðauka 

(Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti 

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 16, 19.3.2009, bls. 1. 

(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 296, 17.11.1999, bls. 3. Reglugerðinni var breytt með 

reglugerð (EB) nr. 249/2006 (Stjtíð. ESB L 42, 14.2.2006, bls. 22). 

(3) Stjtíð. EB L 62, 2.3.2001, bls. 3. 

Premix) sem tilheyrir flokknum „Hníslalyf og önnur 

lyf“ var leyft í tíu ár fyrir kjúklinga alda til að verða 

varphænur með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 162/2003 (4). Leyfið var bundið þeim aðila sem 

er ábyrgur fyrir því að setja aukefnið í dreifingu. 

5) Leyfishafinn Janssen Animal Health BVBA hefur lagt 

fram umsókn skv. 3. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 1831/2003 þar sem lagt er til að breyta skuli nafni 

þess aðila sem ber ábyrgð á að setja aukefnin, sem um 

getur í forsendu 2 til 4 í þessari reglugerð, í dreifingu. 

Umsókninni fylgdu gögn er sýna að markaðsleyfin fyrir 

aukefnin voru flutt yfir á Janssen Pharmaceutica NV, 

sem er belgískt móðurfélag fyrirtækisins, frá og með 

2. júlí 2007. 

6) Að flytja leyfi til þess sem ber ábyrgð á að setja 

aukefnið í dreifingu er byggt á hreinni stjórnsýslu-

meðferð og í því felst ekki að endurmeta þurfi aukefnin. 

Matvælaöryggisstofnun Evrópu var upplýst um 

umsóknina. 

7) Til að gera Janssen Pharmaceutica NV kleift að nýta sér 

eignarréttinn frá og með 2. júlí 2007 er nauðsynlegt að 

breyta nafni einstaklingsins, sem ber ábyrgð á að setja 

aukefnið í dreifingu, frá og með 2. júlí 2007.Því er 

nauðsynlegt að beita þessari reglugerð afturvirkt. 

8) Því ber að breyta reglugerðum (EB) nr. 2430/1999, (EB) 

nr. 418/2001 og (EB) nr. 162/2003 til samræmis við 

það. 

9) Rétt er að kveða á um aðlögunartímabil svo hægt sé að 

nýta fyrirliggjandi birgðir. 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 

eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-

ferlið og heilbrigði dýra.  

  

(4) Stjtíð. EB L 26, 31.1.2003, bls. 3.  
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

1. Í 2. dálki færslunnar fyrir E 771, í I. viðauka við reglugerð 

(EB) nr. 2430/1999, komi „Janssen Pharmaceutica NV“ í stað 

„Janssen Animal Health BVBA“. 

2. Í 2. dálki færslunnar fyrir E 771, í III. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 418/2001, komi „Janssen Pharmaceutica 

NV“ í stað „Janssen Animal Health BVBA“. 

3. Í 2. dálki færslunnar fyrir E 771, í viðaukanum við 

reglugerð (EB) nr. 162/2003, komi „Janssen Pharmaceutica 

NV“ í stað „Janssen Animal Health BVBA“. 

2. gr. 

Fyrirliggjandi birgðir, sem eru í samræmi við ákvæðin sem 

giltu fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar, má setja á markað 

og nota fram að 30. apríl 2008. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 2. júlí 2007. 

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

lögfestingar. 

Gjört í Brussel 19. desember 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 

 __________  


