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2014/EES/4/40 Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 288/2013 

frá 25. mars 2013 

um tímabundna niðurfellingu leyfa fyrir blöndu með Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 
40112/CNCM I-1012) sem veitt voru með reglugerðum (EB) nr. 256/2002, (EB) nr. 1453/2004, 

(EB) nr. 255/2005, (EB) nr. 1200/2005, (EB) nr. 166/2008 og (EB) nr. 378/2009 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri  (1), 
einkum 2. mgr. 13. 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 ásamt forsendum og
málsmeðferð við veitingu, synjun eða niðurfellingu á
slíku leyfi. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um
endurmat á aukefnum sem eru leyfð samkvæmt
tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2) Blanda með Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB
40112/CNCM I-1012) var leyfð án tímamarka í sam-
ræmi við tilskipun 70/524/EBE sem fóðuraukefni til
notkunar fyrir smágrísi sem eru yngri en tveggja mán-
aða og fyrir gyltur með reglugerð framkvæmdastjórnar-
innar (EB) nr. 256/2002 (3), fyrir smágrísi sem eru
tveggja til fjögurra mánaða og fyrir eldissvín með reglu-
gerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1453/2004 (4),
fyrir eldisnautgripi með reglugerð framkvæmdastjórnar-
innar (EB) nr. 255/2005 (5) og fyrir eldiskanínur og
eldiskjúklinga með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1200/2005 (6). Blandan var síðan færð inn í
skrá Evrópusambandsins yfir fóðuraukefni sem fyrir-
liggjandi vara í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1831/2003.

3) Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1831/2003 var bland-
an einnig leyfð til 10 ára fyrir eldiskalkúna með reglu-
gerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 166/2008 (7) og
fyrir kvenkanínur til undaneldis með reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2009 (8).

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 86, 26.3.2013, bls. 15. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 217/2013 frá  
13. desember 2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn, bíður birtingar.  

(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. 
(2) Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 41, 13.2.2002, bls. 6. 
(4) Stjtíð. ESB L 269, 17.8.2004, bls. 3. 
(5) Stjtíð. ESB L 45, 16.2.2005, bls. 3. 
(6) Stjtíð. ESB L 195, 27.7.2005, bls. 6. 
(7) Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2008, bls. 11. 
(8) Stjtíð. ESB L 116, 9.5.2009, bls. 3. 

4) Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var
lögð fram umsókn um leyfi fyrir blöndu með Bacillus
cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) sem
fóðuraukefni fyrir eldisnautgripi, eldiskanínur, eldis-
kjúklinga, fráfærugrísi, eldissvín og gyltur til undan-
eldis og í samræmi við 7. gr. þeirrar reglugerðar var
lögð fram umsókn um nýja notkun þessarar blöndu fyrir
kálfa til eldis, og óskað eftir í báðum umsóknum að
aukefnið yrði sett í aukefnaflokkinn „dýraræktarauk-
efni“. Umsóknunum fylgdu upplýsingar og skjöl sem
krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr.
1831/2003.

5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd
„Matvælaöryggisstofnunin“) komst að þeirri niðurstöðu
í áliti sínu frá 16. október 2012 (9) að Bacillus cereus-
stofninn beri í sér erfðaefnisþætti sem stuðli að ónæmi
fyrir tveimur sýklalyfjum sem eru notuð við lækningar
manna og dýra, en þolið gegn öðru þeirra telst núna
vera áunnið. Einnig hefur verið greint frá því að vegna
þess að til staðar eru gen með sömu uppbyggingu og
sjúkdómsvaldandi stofnar Bacillus cereus verði að gera
ráð fyrir að Bacillus cereus-stofninn í blöndunni, sem
fellur undir umsóknina, geti mögulega myndað virk
eiturefni sem koma við sögu í matarbornum sjúk-
dómum.

6) Á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga er ekki hægt að
útiloka þá áhættu að blanda með Bacillus cereus var.
toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) geti breitt út þol
gegn þessum sýklalyfjum til annarra örvera og að þeir
sem meðhöndla aukefnið eða neytendur þess geti orðið
fyrir váhrifum vegna áhættu af völdum eiturefnanna. Af
þessum sökum hefur ekki verið sýnt fram á að blandan
hafi ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna
þegar hún er notuð við tillögð skilyrði.

7) Niðurstöður Matvælaöryggisstofnunarinnar varðandi
öryggi blöndunnar gilda um notkun hennar fyrir allar
dýrategundir sem leyfið hefur verið veitt fyrir, þ.m.t.
fyrir eldiskalkúna og kvenkanínur til undaneldis, eins
og heimilað er með reglugerðum (EB) nr. 166/2008 og
(EB) nr. 378/2009.

8) Því fullnægja þessi leyfi ekki lengur skilyrðunum sem
sett eru fram í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

 ________________  

(9) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(10), 2924. 
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9) Það er mögulegt að í viðbótargögnum varðandi öryggi
við notkun á blöndu með Bacillus cereus var. toyoi
(NCIMB 40112/CNCM I-1012) finnist ný atriði sem
gætu leitt til þess að matið sem var framkvæmt fyrir það
aukefni verði endurskoðað. Að því er þetta varðar færir
umsækjandi um leyfið fyrir þessari blöndu fram þau rök
að mögulegt sé að leggja fram ný gögn til að sýna fram
á öryggi aukefnisins. Í þessu skyni hefur umsækjandi
skuldbundið sig að leggja fram viðbótargögn sem, að
hans sögn, ættu að vera tiltæk eigi síðar en í apríl 2013.
Þessi gögn myndu samanstanda af nýjum rannsóknum
sem styðja nýja flokkun á örverunni sem nýrri tegund
Bacillus, að þolið gegn sýklalyfjum sé ekki dreifanlegt
og að gen, sem stýra myndun iðraeiturs og eru til staðar
í genamengi Bacillus var. toyoi, séu óvirk.

10) Í samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr.
1831/2003 skal því fella leyfin fyrir blöndu með
Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-
1012), sem kveðið er á um í reglugerðum (EB) nr.
256/2002, (EB) nr. 1453/2004, (EB) nr. 255/2005, (EB)
nr. 1200/2005, (EB) nr. 166/2008 og (EB) nr. 378/2009,
tímabundið niður á meðan beðið er framlagningar og
mats á viðbótargögnunum. Endurskoða skal ráðstöfun-
ina til tímabundinnar niðurfellingar eftir að Matvæla-
öryggisstofnunin hefur lagt tilhlýðilegt mat á þau gögn.

11) Þar eð frekari notkun á blöndunni sem fóðuraukefni
gæti skapað áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra skulu
viðkomandi vörur teknar af markaði sem fyrst. Til hag-
ræðingar skal gera ráð fyrir takmörkuðu umbreytingar-
tímabili til að taka viðkomandi vörur af markaði til að
gera rekstraraðilum kleift að uppfylla skilyrðin varðandi
innköllunina á tilhlýðilegan hátt.

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-
ferlið og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA 

1. gr.

Tímabundin niðurfelling leyfis sem kveðið er á um í 
reglugerð (EB) nr. 256/2002 

Leyfið sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 256/2002 
varðandi blönduna sem tilgreind er í færslu E 1701 í III. 
viðauka við þá reglugerð er fellt niður tímabundið. 

2. gr.

Tímabundin niðurfelling leyfis sem kveðið er á um í 
reglugerð (EB) nr. 1453/2004 

Leyfið sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 1453/2004 
varðandi blönduna sem tilgreind er í færslu E 1701 í I. 
viðauka við þá reglugerð er fellt niður tímabundið. 

3. gr.

Tímabundin niðurfelling leyfis sem kveðið er á um í 
reglugerð (EB) nr. 255/2005 

Leyfið sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 255/2005 
varðandi blönduna sem tilgreind er í færslu E 1701 í I. 
viðauka við þá reglugerð er fellt niður tímabundið. 

4. gr.

Tímabundin niðurfelling leyfis sem kveðið er á um í 
reglugerð (EB) nr. 1200/2005 

Leyfið sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 1200/2005 
varðandi blönduna sem tilgreind er í færslu E 1701 í II. 
viðauka við þá reglugerð er fellt niður tímabundið. 

5. gr.

Tímabundin niðurfelling leyfis sem kveðið er á um í 
reglugerð (EB) nr. 166/2008 

Leyfið sem kveðið er á um í 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 
166/2008 er fellt niður tímabundið. 

6. gr.

Tímabundin niðurfelling leyfis sem kveðið er á um í 
reglugerð (EB) nr. 378/2009 

Leyfið sem kveðið er á um í 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 
378/2009 er fellt niður tímabundið. 

7. gr.

Umbreytingarráðstafanir 

Fyrirliggjandi birgðir af blöndu með Bacillus cereus var. toyoi 
(NCIMB 40112/CNCM I-1012) til notkunar fyrir eldisnaut-
gripi, eldiskanínur, eldiskjúklinga, smágrísi, eldissvín, gyltur, 
eldiskalkúna og kvenkanínur til undaneldis, og af forblöndum 
sem innhalda þessa blöndu, skulu teknar af markaði eigi síðar 
en 14. júní 2013. Fóðurefni og fóðurblöndur sem eru fram-
leidd fyrir 14. júní 2013 með þessari blöndu eða með 
forblöndum sem innihalda þessa blöndu skulu tekin af 
markaði eigi síðar en 15. október 2013. 

8. gr.

Endurskoðun á ráðstöfuninni 

Endurskoða skal þessa reglugerð eigi síðar en 15. apríl 2015. 

9. gr.

Gildistaka 

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 25. mars 2013. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 


