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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)  
nr. 796/2013

frá 21. ágúst 2013

um synjun um leyfi fyrir efninu 3-asetýl-2,5-dímetýlþíófeni sem fóðuraukefni (*)

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. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu 
leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum 
og málsmeðferð við slíka leyfisveitingu eða synjun um 
slíkt leyfi. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um 
endurmat á aukefnum sem eru leyfð samkvæmt tilskipun 
ráðsins 70/524/EBE(2).

2)  Efnið 3-asetýl-2,5-dímetýlþíófen var leyft án tímamarka 
sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, sem hluti af 
flokknum „bragðefni og lystaukandi efni — öll náttúruleg 
efni og samsvarandi  tilbúin efni“, í samræmi við 
tilskipun 70/524/EBE. Það efni var síðan fært inn í skrá 
Evrópusambandsins yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi 
vara í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1831/2003, með CAS-númerið 2530-10-1 og Flavis-
númerið 15.024.

3)  Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, 
var lögð fram umsókn um endurmat á efninu sem 
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og óskað eftir að 
aukefnið yrði sett í aukefnaflokkinn „skynræn aukefni“ 
og í virka hópinn „bragðefni“. Umsókninni fylgdu 
upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)  Efnið 3-asetýl-2,5-dímetýlþíófen var einnig í skránni 
yfir bragðefni í A-hluta I. viðauka við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 frá 16. 
desember 2008 um bragðefni og tiltekin innihaldsefni 
matvæla, sem hafa bragðgefandi eiginleika, til notkunar í 
og á matvæli og um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 224, 22.8.2013, bls. 4. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/2014 frá 14. febrúar 2014 
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.

nr. 1601/91, reglugerðum (EB) nr. 2232/96 og (EB)  
nr. 110/2008 og tilskipun 2000/13/EB(3) sem bragðefni 
sem verið er að meta og leggja þarf fram frekari 
vísindagögn um. Slík gögn hafa verið lögð fram.

5)  Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd 
Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í 
áliti sínu frá 15. maí 2013(4) um notkun þessa efnis sem 
bragðefnis í matvæli að efnið sé stökkbreytandi í glasi og 
í lífi og að notkun þess sem bragðefnis í matvæli skapi 
öryggisvanda.

6)  Mat þetta bendir til þess að 3-asetýl-2,5-dímetýlþíófen sé 
að öllum líkindum einnig stökkbreytandi fyrir dýr sem er 
gefið fóður sem inniheldur efnið sem skynrænt aukefni. 
Af þessum sökum hefur ekki verið sýnt fram á að efnið 
hafi ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra þegar það er 
notað sem fóðuraukefni við tillögð notkunarskilyrði.

7)  Skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru því ekki uppfyllt. Til 
samræmis við það ætti að synja um leyfi fyrir 3-asetýl-
2,5-dímetýlþíófeni sem fóðuraukefni.

8)  Þar eð frekari notkun á efninu 3-asetýl-2,5-dímetýlþíófeni 
sem fóðuraukefni gæti skapað áhættu fyrir heilbrigði dýra 
ætti að taka það af markaði sem fyrst.

9)  Með tilliti til hagkvæmnisástæðna skal mæla fyrir 
um umbreytingartímabil í tengslum við fyrirliggjandi 
birgðir af fóðri sem inniheldur bragðefnið 3-asetýl-2,5-
dímetýlþíófen og er þegar á markaðnum fyrir gildistöku 
þessarar reglugerðar.

10)  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.

Leyfi fyrir 3-asetýl-2,5-dímetýlþíófeni sem aukefni í fóðri er 
synjað.

(3) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 34.
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(5), 3227.
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2. gr.

Fyrirliggjandi birgðir af 3-asetýl-2,5-dímetýlþíófeni og forblöndum sem innihalda efnið skulu teknar 
af markaði sem fyrst en eigi síðar en 11. október 2013. Fóðurblöndur sem innihalda 3-asetýl-2,5-
dímetýlþíófen og eru framleiddar fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar má nota þar til birgðir eru 
uppurnar en eigi síðar en 11. október 2013.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 21. ágúst 2013.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

________


