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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 386/2009 

frá 12. maí 2009 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 með tilliti til þess að 

fastsetja nýjan virkan hóp aukefna í fóðri 

(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. 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) 1831/2003 er kveðið á um að flokka 

skuli aukefni í fóðri í flokka og ennfremur í virka hópa 

innan þessara flokka eftir virkni þess og eiginleikum. 

2) Þróuð hafa verið ný fóðuraukefni sem koma í veg fyrir 

eða draga úr upptöku sveppaeiturs, stuðla að útskilnaði 

þess eða breyta verkunarhætti þess og draga þar með 

úr hugsanlegum, skaðlegum áhrifum sveppaeiturs á 

heilbrigði dýra. 

3) Notkun slíkra framleiðsluvara má ekki leiða til 

hækkunar á gildandi hámarks- eða leiðbeinandi gildum 

sem voru ákveðin í tengslum við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/32/EC (2), en ætti 

að bæta gæði fóðurs í dýrafæðu sem er löglega á 

markaðnum og veita viðbótarábyrgðir til að vernda 

heilbrigði dýra og manna. 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 118, 13.5.2009, bls. 66. 

Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 121/2009 frá 4. desember 2009 um breytingu á I. viðauka 

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

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12, 

11.3.2010, bls. 1. 

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

(2) Stjtíð. EB L 140, 30.5.2002, bls. 10. 

4) Þar sem ekki er unnt að flokka slík aukefni í fóðri í 

neinn þeirra virku hópa sem kveðið er á um í reglugerð 

(EB) nr. 1831/2003, er nauðsynlegt að bæta nýjum 

virkum hópi við í flokkinn „tæknileg aukefni“. 

5) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1831/2003 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. 

Eftirfarandi undirliður bætist við 1. mgr. I. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 1831/2003: 

„m)  efni til að draga úr mengun í fóðri af völdum 

sveppaeiturs: efni sem geta komið í veg fyrir eða dregið 

úr upptöku sveppaeiturs, stuðlað að útskilnaði þess eða 

breytt verkunarhætti þess.“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 

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

Gjört í Brussel 12. maí 2009. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Androulla VASSILIOU 

 framkvæmdastjóri. 

 _____  


