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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1095/2008 

frá 6. nóvember 2008 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 109/2007 að því er varðar skilmála leyfis fyrir fóðuraukefninu 

natríummónensíni (Coxidin) 

(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) Aukefnið natríummónensín (Coxidin) var leyft með 

vissum skilyrðum í samræmi við reglugerð (EB) 

nr. 1831/2003. Samkvæmt reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 109/2007 (2) var aukefnið leyft í 

tíu ár til notkunar fyrir eldiskjúklinga og kalkúna og 

leyfið var bundið handhafa leyfis til dreifingar 

aukefnisins. 

2) Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um að 

breyta megi leyfinu fyrir aukefni á grundvelli beiðni 

frá leyfishafanum og álits frá Matvælaöryggisstofnun 

Evrópu (hér á eftir nefnd „stofnunin“). 

3) Handhafi leyfis fyrir fóðuraukefninu natríummónensín 

(Coxidin) hefur lagt fram umsókn þar sem lögð er til 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 298, 7.11.2008, bls. 3. 

Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 20/2010 frá 12. mars 2010 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði 

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

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 30, 10.6.2010, bls. 11. 

(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. 

(2) Stjtíð. ESB L 31, 6.2.2007, bls. 6. 

sú breyting á skilmálum leyfisins að útskilnaðartími 

fyrir slátrun verði styttur og endanleg hámarksgildi 

leifa verði fastsett. 

4) Í áliti sínu, sem var samþykkt 18. júní 2008 (3), komst 

stofnunin að þeirri niðurstöðu, eftir að hafa endurmetið 

váhrif á menn, að unnt væri að fastsetja eins dags 

útskilnaðartíma fyrir Coxidin fyrir eldiskjúklinga og 

kalkúna. Handhafi leyfis lagði ekki fram nein ný gögn 

sem gætu gert stofnuninni kleift að leggja til endanleg 

hámarksgildi leifa. 

5) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 109/2007 til 

samræmis við það. 

6) 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. 

Í stað viðaukans við reglugerð (EB) nr. 109/2007 komi 

viðaukinn við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 

birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(3) Álit vísindanefndar um aukefni og afurðir eða efni, sem notuð eru í 

fóður (FEEDAP), að beiðni framkvæmdastjórnar Evrópu-

bandalaganna, um útskilnaðartíma Coxidins fyrir kjúklinga og 

eldiskalkúna og breytingar á bráðabirgðahámarksgildi leifa. Tíðindi 

Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008) 731, bls. 1-14 

2021/EES/43/15 

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

Gjört í Brussel 6. nóvember 2008 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Androulla VASSILIOU 

 framkvæmdastjóri. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnisins 
Nafn leyfishafa 

Aukefni 

(viðskiptaheiti) 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði 
Leyfi 

rennur út 

Bráðabirgðahámarksgild

i leifa fyrir viðkomandi 

matvæli úr dýraríkinu | 
mg af virku efni/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihaldi | 

Hníslalyf og vefsvipungalyf 

5 1 701 Huvepharma 

NV Belgíu 

Natríummónensín  

(Coxidin) 

Virkt efni 

C36H61O11 Na 

Natríumsalt af 

pólýetermónókarboxýlsýru sem 

framleidd er með Streptomyces 

cinnamonensis, 28682 LMG S-19095 í 

duftformi. 

Samsetning: 

Mónensín A: ekki undir 90 % 

Mónensín A + B: ekki undir 95 % 

Mónensín C: 0,2-0,3 % 

Samsetning aukefnis: 

Natríummónensín, af tæknilegum 

gæðum með virkni sem svarar til 25% 

af virkni mónensíns: 

Perlusteinn: 15-20 % 

Hveitiklíð: 55-60 % 

Greiningaraðferð (1) 

Aðferð til greiningar á virka efninu: 

vökvaskiljun (HPLC) með 

afleiðumyndun eftir súlu og greiningu 

með útfjólubláu ljósi (λ = 520 nm) 

Eldis-

kjúklingar 

— 100 125 1. Notkun bönnuð í a.m.k. einn 

dag fyrir slátrun 

2. Aukefnið skal notað sem 

forblanda í fóðurblöndur. 

3. Leyfilegt hámarksinnihald 

natríummónensíns í 

fóðurbæti: 

— 625 mg/kg fyrir 

eldiskjúklinga, 

— 500 mg/kg fyrir kalkúna 

4. Ekki má blanda 

natríummónensíni við önnur 

hníslalyf 

5. Í notkunarleiðbeiningum 

komi fram: 

„Hættulegt dýrum af hestaætt. 

Þetta fóður inniheldur 

jónabera: skal ekki nota 

samtímis tíamúlíni og fylgjast 

skal með mögulegum 

aukaverkunum þegar það er 

notað samhliða öðrum 

lyfjum.“ 

6. Klæðist viðeigandi 

hlífðarfatnaði og notið hanska 

og augn-/andlitshlífar. Notið 

öndunargrímu ef góð 

loftræsting er ekki á staðnum. 

6.2 2017 25 μg natríummón-

ensín/kg af blautri 

húð og fitu  

8 μg natríummón-

ensín/kg af blautri 

lifur, nýrum og 

vöðvum  

Kalkúnar 16 vikna 60 100 

(1) Upplýsingar um greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“ 

 


