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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (Eb) nr. 167/2008 

frá 22. febrúar 2008 

um nýtt leyfi til tíu ára til að nota hníslalyf sem aukefni í fóðri 

(Texti sem varðar EES) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá  

23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (1), einkum 3. og 9. gr., 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (2), 

einkum 25. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu 

leyfa til að nota aukefni í fóður. 

2) Í 25. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 er mælt fyrir 

um bráðabirgðaráðstafanir vegna umsókna um leyfi 

fyrir aukefni í fóðri sem eru lagðar fram í samræmi við 

tilskipun 70/524/EBE fyrir gildistökudag reglugerðar 

(EB) nr. 1831/2003. 

3) Umsókn um leyfi fyrir aukefnið, sem er tilgreint í 

viðaukanum við þessa reglugerð, var lögð fram fyrir 

gildistökudag reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. 

4) Fyrstu athugasemdirnar um þá umsókn, eins og kveðið 

er á um í 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/524/EBE, voru 

sendar til framkvæmdastjórnarinnar fyrir gildistökudag 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2008, bls. 14. 

Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 2/2009 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. 3. 

(1) Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt 

með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1800/2004 

(Stjtíð. ESB L 317, 16.10.2004, bls. 37). 

(2) 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). 

reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. Því skal meðhöndla þá 

umsókn áfram í samræmi við 4. gr. tilskipunar 

70/524/EBE. 

5) Sá einstaklingur, sem er ábyrgur fyrir að setja Kokcisan 

120G í dreifingu, lagði fram, skv. 4. gr. þeirrar 

tilskipunar, umsókn um leyfi til tíu ára til notkunar á því 

sem hníslalyfi fyrir eldiskjúklinga. Matvælaöryggis-

stofnun Evrópu hefur skilað áliti um öryggi notkunar 

þessarar efnablöndu fyrir menn, dýr og umhverfið með 

þeim skilyrðum sem sett eru fram í viðaukanum við 

þessa reglugerð. Mat hefur leitt í ljós að skilyrði fyrir 

slíku leyfi, sem sett eru í 3. gr. a í tilskipun 70/524/EBE, 

hafa verið uppfyllt. Til samræmis við það ber að leyfa 

notkun þessarar efnablöndu í tíu ár eins og tilgreint er í 

viðaukanum. 

6) Mat á þessari umsókn sýnir að tilteknar aðgerðir eru 

nauðsynlegar til að vernda starfsmenn gegn váhrifum af 

völdum aukefnisins sem er tilgreint í viðaukanum. Slík 

vernd skal tryggð með beitingu tilskipunar ráðsins 

89/391/EBE frá 12. júní 1989 um lögleiðingu ráðstafana 

er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna á 

vinnustöðum (3). 

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

eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 

matvælaferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Heimilt er að leyfa til tíu ára efnablönduna, sem tilheyrir 

flokknum „hníslalyf og önnur lyf“ og tilgreind er í viðaukanum, 

sem aukefni í fóðri með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í 

þeim viðauka. 

  

(3) Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt 

með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/30/EB (Stjtíð. ESB 

L 165, 27.6.2007, bls. 21). 
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2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja 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 22. febrúar 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Skráningar-

númer 

aukefnis 

Nafn og 

skráningar-

númer þess sem 

er ábyrgur fyrir 

að setja aukefni 

í dreifingu 

Aukefni 

(Viðskiptaheiti) 
Samsetning, efnaformúla, lýsing 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði 
Leyfi rennur 

út 

Hármarksgildi leifa í 

viðkomandi matvælum 

úr dýraríkinu mg virks efnis/kg 

heilfóðurs 

Hníslalyf og önnur lyf 

E 766 KRKA, d.d 

Novo mesto, 

Slovenia 

Natríumsalínómýsín 

(Kokcisan 120G) 

Samsetning aukefnis: 

Natríumsalínómýsín: 

120 g/kg 

Kalsíumkarbónat: allt að 

1000 g/kg 

Súkrósi 80-100 g/kg 

Maíssterkja: 20 g/kg 

Virkt efni: 

Natríumsalínómýsín, 

C42H69O11Na, 

CAS-númer: 55721-31-8, 

natríumsalt pólýetramónó-

karboxýlsýru sem er 

framleidd með gerjun 

Streptomyces albus (CBS 

101071) 

Skyld óhreinindi: 

< 42 mg elaíófýlín/kg af 

natríumsalínómýsín 

< 40 g 17-epí-20-desoxý-

salínómýsín/kg af 

natríumsalínómýsíni 

Eldis-

kjúklingar 

— 60 70 Notkun bönnuð í a.m.k. þrjá daga 

fyrir slátrun. 

Í notkunarleiðbeiningum komi fram: 

„Hættulegt dýrum af hestaætt og 

kalkúnum.“ 

„Þetta fóður inniheldur jónabera: 

Óráðlegt er að nota það samtímis 

tilteknum lyfjum (t.d. tíamúlíni)“ 

26. febrúar 

2018 

5 μg af 

natríumsalínómýsín/

kg fyrir allan 

blautan vef 

 


