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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1096/2008 

frá 6. nóvember 2008 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1356/2004 að því er varðar skilmála leyfis fyrir fóðuraukefninu 

Elancoban, sem er 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) Aukefnið natríummónensín (Elancoban G100, 

Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, 

Elancoban 200) var leyft með vissum skilyrðum í 

samræmi við tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2). 

Samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 1356/2004 (3) er aukefnið leyft í tíu ár til notkunar 

fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að 

verða varphænur og kalkúna og leyfið bundið þeim 

sem ber ábyrgð á dreifingu aukefnisins. Þetta aukefni 

var tilkynnt sem fyrirliggjandi vara í samræmi við 

10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. Þar eð 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 

breyta megi leyfinu fyrir aukefni á grundvelli beiðni 

frá leyfishafanum og álits frá Matvælaöryggisstofnun 

Evrópu (hér á eftir nefnd „stofnunin“). 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 298, 7.11.2008, bls. 5. 

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. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1. Tilskipunin var felld úr gildi 

með reglugerð (EB) nr. 1831/2003. 

(3) Stjtíð. ESB L 251, 27.7.2004, bls. 6. 

3) Handhafi leyfis fyrir aukefninu natríummónensín 

(Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, 

Elancoban G200, Elancoban 200) lagði fram umsókn 

þar sem lögð er til sú breyting á skilmálum leyfisins að 

útskilnaðartími fyrir slátrun verði styttur. 

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

stofnunin að þeirri niðurstöðu, eftir að hafa endurmetið 

váhrif á menn, að unnt væri að fastsetja eins dags 

útskilnaðartíma fyrir Elancoban G100, Elancoban 100, 

Elancogran 100, Elancoban G200 og Elancoban 200 

fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að 

verða varphænur og kalkúna. 

5) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1356/2004 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. 1356/2004 komi 

viðaukinn við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 

birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

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

í fóður (FEEDAP), að beiðni framkvæmdastjórnar Evrópu-

bandalaganna um útskilnaðartíma Elancobans fyrir 

eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og 

eldiskalkúna. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008) 

730, bls. 1-16. 

2021/EES/43/16 

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 

Skráningarnúmer 

aukefnis 

Nafn og 

skráningarnúmer 

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 

Bráðabirgðahármarks-

gildi leifa fyrir 

viðkomandi matvæli 

úr dýraríkinu 
mg virks efnis/kg 

heilfóðurs 

Hníslalyf og önnur lyf 

E 757 Eli Lilly and 

Company 

Limited 

Natríummónensín 

(Elancoban G100, 

Elancoban 100, 

Elancogran 100, 

Elancoban G200, 

Elancoban 200) 

Virkt efni.  

C36H61O11Na 

natríumsalt af 

pólýetermónókarboxýlsýru sem er 

framleidd með Streptomyces 

cinnamonensis, ATCC 15413 í 

kyrnaformi.  

Samsetning:  

Mónensín A: ekki undir 90%  

Mónensín A + B: ekki undir 95%  

Samsetning aukefni 

Kornað mónensín (þurrkuð 

gerjunarafurð) sem jafngildir 10% 

virks mónensíns, miðað við þyngd 

Jarðefnaolía 1-3 % miðað við þyngd 

Kornaður kalksteinn 13-23% miðað 

við þyngd 

Ríshýði eða kornaður kalksteinn 

eftir þörfum, 100 % miðað við 

þyngd Kornað mónensín (þurrkuð 

gerjunarafurð), sem jafngildir 20 % 

virks mónensíns, miðað við þyngd 

Jarðefnaolía 1-3 % miðað við þyngd 

Ríshíði eða kornaður kalksteinn eftir 

þörfum, 100% miðað við þyngd 

Eldiskjúk-

lingar 

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

dag fyrir slátrun.  

Í notkunarleiðbeiningum komi 

fram:  

Hættulegt dýrum af hestaætt. 

Þetta fóður inniheldur jónabera: 

skal ekki nota samtímis 

tíamúlíni og fylgjast skal með 

hugsanlegum aukaverkunum 

þegar það er notað samhliða 

öðrum lyfjum. 

30.7 2014 25 μg natríum-

mónensín/kg af 

blautri húð og fitu.  

8 μg natríum-

mónensín/kg af 

blautri lifur, nýrum 

og vöðvum. 

Kjúklingar 

aldir sem 

varphænur 

16 vikna 100 120 

Kalkúnar 16 vikna 60 100 

 


