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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/962 

frá 7. júní 2017 

um að fella tímabundið úr gildi leyfi fyrir etoxýkíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og flokka dýra (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

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 fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og 

málsmeðferð við veitingu, synjun eða tímabundna 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) Aukefnið etoxýkín var leyft án tímamarka, í samræmi við tilskipun 70/524/EBE, sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir og flokka dýra. Aukefnið var síðan fært inn í skrána yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vara í samræmi 

við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. 

3) Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram 

umsókn 21. september 2010 um leyfi fyrir etoxýkíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og óskað eftir að aukefnið 

yrði sett í flokkinn „tæknileg aukefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. 

4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) lýsti því yfir í áliti sínu frá  

21. október 2015 (3) að mat á upplýsingum og skjölum, sem umsækjandi lagði fram, geri það ekki kleift að komast að 

niðurstöðu um öryggi aukefnisins etoxýkíns fyrir nein markdýr, fyrir neytendur eða fyrir umhverfið. Þetta stafar af því 

að í heildina eru framlögð gögn ekki nægileg til að meta váhrif og öryggi etoxýkíns fyrir dýr, neytendur og umhverfið. 

Einkum er ekki hægt að komast að niðurstöðu um að eitt af umbrotsefnum aukefnisins etoxýkíns, etoxýkínkínónimín, 

valdi ekki erfðaeiturhrifum. Að auki er viðurkennt að p-fenetídín, óhreinindi aukefnisins etoxýkíns, sé hugsanlegur 

stökkbreytivaldur. Matvælaöryggisstofnunin telur að aukefnið etoxýkín sé öflugt þráavarnarefni í fóðri en ekki var hægt, 

með framlögðum gögnum, að staðfesta verkun við tillagt notkunarmagn sem hefur verið minnkað í samanburði við það 

hámarksinnihald sem er sem stendur leyft í fóður. Matvælaöryggisstofnunin staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að 

greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, 

lagði fram. 

5) Af þessum sökum hefur ekki verið sýnt fram á að aukefnið hafi ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra, heilbrigði manna 

eða umhverfið þegar það er notað við tillögð skilyrði. 

6) Því uppfyllir núgildandi leyfi fyrir aukefninu etoxýkíni ekki lengur skilyrðin sem sett eru fram í 5. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 1831/2003. 

7) Það er mögulegt að í viðbótargögnum, sem varða öryggi við notkun og verkun aukefnisins etoxýkíns, finnist ný atriði 

sem gætu leitt til þess að matið sem var framkvæmt fyrir það aukefni verði endurskoðað. Að því er þetta varðar heldur 

umsækjandinn um leyfið fyrir aukefninu etoxýkíni því fram að hægt sé að gera viðbótarrannsóknir til að sýna fram á 

öryggi og verkun aukefnisins. Í þessu skyni hefur umsækjandinn skuldbundið sig til að leggja fram viðbótargögn 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 145, 8.6.2017, bls. 13. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 212/2017 frá 

15. desember 2017 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, biður birtingar. 

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

(2) Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1. 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2015 13(11), 4272. 
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samkvæmt tímaramma þar sem rannsóknir, sem á að framkvæma, eru taldar upp samkvæmt forgangsröð og áætlað að 

útkoman úr þeirri síðustu verði til reiðu í júlí 2018. Forgangsröðun í ferlinu um framleiðslu áætlaðra gagna byggist á 

mikilvægisstigi þeirra þátta sem voru tilgreindir í áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar. Þessar rannsóknir samanstanda 

mestmegnis af uppfærðri lýsingu á eiginleikum aukefnisins, einkum að því er varðar óhreinindi sem skipta máli og 

niðurbrotsefni, eiturefnafræðilegum rannsóknum, einkum sem tengjast erfðaeiturhrifum etoxýkínkínónimíns, 

efnaskiptum og rannsóknum á leifum í dýrategundum í markhóp (þ.m.t. magn leifa í vefjum og dýraafurðum), 

rannsóknum á öryggi markdýra og mati á umhverfisáhættu. 

8) Þar eð tilvist óhreinindanna p-fenetídíns í aukefninu etoxýkíni stafar af framleiðsluferli aukefnisins skuldbatt 

umsækjandinn sig þar að auki til þess að gera ráðstafanir til að minnka smám saman magn þessara óhreininda í 

aukefninu niður í gildi sem nemur 2,5 milljónarhlutum af p-fenetídíni í etoxýkíni, eigi síðar en í júní 2017. Í því skyni 

ætti umsækjandinn að leggja fram viðeigandi greiningaraðferð til að greina p-fenetídín í aukefninu etoxýkíni og í fóðri 

sem inniheldur aukefnið og Matvælaöryggisstofnunin að samþykkja hana á grundvelli skýrslu tilvísunarrann-

sóknarstofunnar sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003. 

9) Í samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 ætti því að fella leyfið fyrir aukefninu etoxýkíni 

tímabundið úr gildi meðan beðið er framlagningar og mats á viðbótargögnum. Endurskoða skal ráðstöfunina til 

tímabundinnar niðurfellingar eftir að Matvælaöryggisstofnunin hefur lagt tilhlýðilegt mat á þau gögn. Í öllum tilvikum 

ætti að samþykkja endurskoðun á ráðstöfuninni til tímabundinnar niðurfellingar ef Matvælaöryggisstofnunin samþykkir 

neikvætt álit um öryggi eða verkun aukefnisins etoxýkíns meðan á framlagningar- og matsferli viðbótargagnanna 

stendur. 

10) Þar eð frekari notkun á aukefninu etoxýkíni gæti valdið áhættu fyrir heilbrigði manna, dýra og umhverfið ætti að taka 

aukefnið og fóður sem inniheldur það af markaði eins fljótt og mögulegt er. Til hagræðingar ætti að gera ráð fyrir 

takmörkuðu umbreytingartímabili til að taka viðkomandi vörur af markaði til að gera rekstraraðilum kleift að uppfylla 

skilyrðin varðandi innköllunina á tilhlýðilegan hátt. 

11) Fóðurefni, sem eru upprunnin úr sjó, sem innihalda mikið magn af fitusýrum eru mjög viðkvæm fyrir oxun og háu 

hitastigi og það þarf að stöðga þau með þráavarnarefni, einkum ef fóðurefnin eru flutt sjóleiðis eða geymd í langan tíma. 

Vegna þessarar miklu áhættu á oxun er etoxýkín víða notað til að vernda viðkomandi fóðurefni á skilvirkan hátt. Þessi 

fóðurefni, einkum fiskimjöl og fisklýsi, hafa hátt næringargildi og innihalda mikinn styrk auðmeltanlegra prótína sem 

eru nauðsynleg í fóður fyrir lagareldisdýr og fyrir ung dýr en eru einnig notuð fyrir aðrar dýrategundir, einkum svín og 

alifugla. Að auki er viðurkennt að hátt hlutfall fjölómettaðra fitusýra í þessum fóðurefnum, sem yfirfærast í dýraafurðir, 

hafi í för með sér ávinning fyrir heilbrigði búfjár og fyrir þá sem neyta dýraafurða. Þess vegna gæti tafarlaust brotthvarf 

etoxýkíns af markaði leitt til neikvæðra afleiðinga fyrir heilbrigði dýra og velferð og til vangetu til að uppfylla sérstakar 

næringarkröfur dýranna þangað til hentugir staðgöngukostir verða fyrir hendi. 

12) Etoxýkín er einnig notað víða sem innihaldsefni í tilteknum fóðuraukefnablöndum sem innihalda virkt efni sem er 

sérstaklega viðkvæmt fyrir oxun og hitameðhöndlun og sem þarf að stöðga með þráavarnarefni til að viðhalda 

eiginleikum þess. Þessi fóðuraukefni samanstanda af blöndum með tilteknum nauðsynlegum vítamínum, karótenóíðum 

og litgjöfum, sem eru fituleysanleg og þarf að vernda í framleiðsluferlinu, við geymslu og flutning blandnanna og fóðurs 

sem inniheldur þær, þangað til dýrin fá þær. Vegna víðtækrar notkunar á etoxýkíni í þessar fóðuraukefnablöndur myndi 

tafarlaust brotthvarf etoxýkíns af markaði hafa neikvæðar afleiðingar fyrir heilbrigði dýra og velferð vegna skorts á 

nauðsynlegum snefilefnum í fóðri fyrir fjölmargar tegundir dýra, bæði dýra sem gefa af sér afurðir til manneldis og dýra 

sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis. Að auki gæti skortur á viðkomandi fóðuraukefnablöndum í Sambandinu leitt 

til minni fóðurnýtingar og minni afurðasemi hjá búfé og einnig til vangetu til að uppfylla forskriftir markaðarins fyrir 

tilteknar dýraafurðir. 

13) Svo virðist sem ekki sé unnt að skipta etoxýkíni tafarlaust út fyrir hentugt staðgönguþráavarnarefni þar eð 

staðgönguþráavarnarefni, sem eru leyfð sem stendur, þar af eru fjölmörg ennþá í endurmatsferli í samræmi við reglugerð 

(EB) nr. 1831/2003, búa ekki yfir sömu eiginleikum og etoxýkín, einkum að því er varðar skilvirkni og styrk virks efnis 

sem þörf er á, lengd verkunartíma og hegðun við vinnslu en einnig m.t.t. framleiðslukostnaðar. Af þessum sökum er 

þörf á tilteknum tíma til að gera rekstraraðilum kleift að meta og prófa virkni staðgönguþráavarnarefna með nýjum 

samsetningum og til að laga framleiðsluferlið að því að bæta þessum hugsanlegu staðgönguþráavarnarefnum við. Því 

ætti að kveða á um sérstakt, skýrt skilgreint umbreytingartímabil til að taka vörurnar, sem um getur í 11. og 12. 

forsendu, af markaði til þess að gera rekstraraðilum kleift að laga sig að nýju ástandi og uppfylla þar með skilyrðin 

varðandi innköllunina á tilhlýðilegan hátt. Vegna sérstakrar aðferðar við framleiðslu og geymslu 
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fóðuraukefnablandnanna, sem getið er í 12. forsendu, gætu staðgönguþráavarnarefni fyrir þessar blöndur orðið til reiðu á 

styttri tíma en fyrir fóðurefnin, sem um getur í 11. forsendu, sem gerir það kleift að kveða á um styttra 

umbreytingartímabil. 

14) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Leyfi fellt tímabundið úr gildi 

Leyfið, sem kveðið er á um í tilskipun 70/524/EBE og framlengt með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, sem varðar aukefnið 

etoxýkín sem er tilgreint í færslu E 324 í skránni yfir fóðuraukefni sem um getur í 17. gr. þeirrar reglugerðar (aukefnið 

etoxýkín), er fellt tímabundið úr gildi. 

2. gr. 

Umbreytingarráðstafanir 

1. Fyrirliggjandi birgðir af aukefninu etoxýkíni og af forblöndum sem innihalda efnið má áfram setja á markað til  

28. september 2017 og nota til 28. desember 2017, í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 28. júní 2017. 

2. Fóðurefni og fóðurblöndur, sem voru framleidd með aukefninu etoxýkíni eða með forblöndum sem innihalda efnið, má 

áfram setja á markað til 28. desember 2017 og nota til 28. mars 2018, í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 28. júní 2017. 

3. gr. 

Sérstakar umbreytingarráðstafanir vegna tiltekinna fóðurefna og tengdra vara 

1. Þrátt fyrir ákvæði 2. gr.: 

a) má áfram setja aukefnið etoxýkín og forblöndur sem innihalda efnið, sem ætlunin er að blanda í fóðurefnin sem eru skráð í 

færslu 7.1.2 og í 10. kafla í skránni yfir fóðurefni sem komið var á fót með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 68/2013 (1), á markað til 30. september 2019, í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 28. júní 2017, að því tilskildu 

að á merkimiða aukefnisins etoxýkíns eða forblandna sem innihalda efnið sé þess getið að ætlunin sé að blanda þeim í þessi 

fóðurefni, 

b) má áfram setja fóðurefni sem um getur í a-lið, sem voru framleidd með aukefninu etoxýkíni eða með forblöndum sem 

innihalda efnið, á markað til 31. desember 2019, í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 28. júní 2017, 

c) má áfram setja fóðurblöndur, sem voru framleiddar með fóðurefnunum sem um getur í b-lið, á markað til 31. mars 2020, í 

samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 28. júní 2017.  

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 68/2013 frá 16. janúar 2013 um skrána yfir fóðurefni (Stjtíð. ESB L 29, 30.1.2013, bls 1). 
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2. Nota má vörurnar, sem um getur í a-, b- og c-lið 1. mgr., í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 28. júní 2017, þangað 

til þremur mánuðum eftir dagsetningarnar sem eru tilgreindar í þessum liðum, eftir því sem við á. 

4. gr. 

Sérstakar umbreytingarráðstafanir vegna tiltekinna aukefnablandna og tengdra vara 

1. Þrátt fyrir ákvæði 2. gr.: 

a) má áfram setja aukefnið etoxýkín, sem ætlunin er að blanda í eftirtaldar aukefnablöndur sem hafa verið leyfðar í samræmi 

við reglugerð (EB) nr. 1831/2003, á markað til 31. mars 2018, í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 28. júní 2017, að 

því tilskildu að á merkimiða aukefnisins etoxýkíns sé þess getið að ætlunin sé að blanda því í þessar aukefnablöndur: 

— blöndur með A-vítamíni, 

— blöndur með D-vítamíni, 

— blöndur með E-vítamíni, 

— blöndur með K-vítamíni, 

— blöndur með lútíni, 

— blöndur með seaxantíni, 

— blöndur með beta-apó-8′-karótenóíðsýruetýlester, 

— blöndur með sítranaxantíni, 

— blöndur með kapsantíni, 

— blöndur með astaxantíni, 

— blöndur með astaxantíndímetýldísúksínati, 

— blöndur með kantaxantíni, 

— blöndur með betakarótíni, 

b) má áfram setja aukefnablöndurnar sem um getur í a-lið sem innihalda aukefnið etoxýkín og forblöndur sem innihalda þessar 

aukefnablöndur á markað til 30. júní 2018, í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 28. júní 2017, 

c) má áfram setja fóðurefni og fóðurblöndur, sem innihalda vörurnar sem um getur í b-lið, á markað til 30. september 2018, í 

samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 28. júní 2017. 

2. Nota má vörurnar, sem um getur í a-, b- og c-lið 1. mgr., í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 28. júní 2017, þangað 

til þremur mánuðum eftir dagsetningarnar sem eru tilgreindar í þessum liðum, eftir því sem við á. 

5. gr. 

Endurskoðun 

Þessi reglugerð skal endurskoðuð eigi síðar en 31. desember 2020 og í öllum tilvikum eftir að Matvælaöryggisstofnunin hefur 

samþykkt neikvætt álit um öryggi eða verkun aukefnisins etoxýkíns.  
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6. gr. 

Gildistaka 

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 7. júní 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


