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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/1914 

frá 19. október 2017 

um leyfi fyrir natríumsalínómýsíni (Sacox 120 microGranulate og Sacox 200 microGranulate) sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskjúklinga og kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og um niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1852/2003 

og (EB) nr. 1463/2004 (leyfishafi er Huvepharma NV) (*) 

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. 9. gr. og 3. 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 slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð 

samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2). 

2) Í samræmi við tilskipun 70/524/EBE var natríumsalínómýsín 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) leyft til 10 ára sem 

fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 1852/2003 (3) og fyrir eldiskjúklinga með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1463/2004 (4). Aukefnið var 

síðan fært 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 um endurmat á natríumsalínómýsíni 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskjúklinga og kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur. Í samræmi við 7. gr. þeirrar reglugerðar var lögð fram 

umsókn um leyfi fyrir nýrri samsetningu natríumsalínómýsíns 200 g/kg (Sacox 200 microGranulate) og óskað eftir að 

aukefnið yrði sett í aukefnaflokkinn „hníslalyf og vefsvipungalyf“. Í samræmi við 3. mgr. 13. gr. þeirrar reglugerðar var 

lögð fram umsókn um að stytta biðtíma til afurðanýtingar frá slátrun úr einum degi í núll daga og þess óskað að 

hámarksgildi leifa fyrir viðkomandi aukefni yrði breytt úr 5 μg/kg fyrir allan blautan vef í 0,150 mg/kg fyrir lifur, 0,040 

mg/kg fyrir nýru, 0,015 mg/kg fyrir vöðva og 0,150 mg/kg fyrir húð/fitu. Umsóknunum fylgdu upplýsingar og skjöl sem 

krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 271, 20.10.2017, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2018 frá 

9. febrúar 2018 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) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2003 frá 21. október 2003 um að leyfa notkun hníslalyfja í fóðri um tíu ára skeið 

(Stjtíð. ESB L 271, 22.10.2003, bls. 13). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1463/2004 frá 17. ágúst 2004 um leyfi til 10 ára til að nota í fóðri aukefnið sakox 120 

örkyrni, sem er í flokknum hníslalyf og önnur lyf (Stjtíð. ESB L 270, 18.8.2004, bls. 5). 
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4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

6. desember 2016 (1) að við tillögð notkunarskilyrði hafi natríumsalínómýsín 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) og 

natríumsalínómýsín 200 g/kg (Sacox 200 microGranulate) ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á 

umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin komst enn fremur að þeirri niðurstöðu að notkun á natríumsalínómýsíni 120 g/kg 

(Sacox 120 microGranulate) og natríumsalínómýsíni 200 g/kg (Sacox 200 microGranulate) sé áhrifarík til að verjast 

hníslasótt í eldiskjúklingum og að samkvæmt framlögðum rannsóknum eigi niðurstaðan einnig við um kjúklinga sem 

eru aldir til að verða varphænur. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að útreikningar á váhrifum 

við mesta notkunarmagn gæfu til kynna að núll dagar væru viðunandi biðtími til afurðanýtingar. 

Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að ekki sé nauðsynlegt að fastsetja hámarksgildi leifa. 

Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún 

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 eftirlitsástæðum ætti þó að fastsetja hámarksgildi leifa, eins og sótt var um, fyrir lifur, nýru, vöðva og húð/fitu. 

Einnig var það metið svo að vöktun á staðnum á þoli Eimeria spp. gegn natríumsalínómýsíni skuli fara fram, helst á 

seinni hluta leyfistímabilsins. 

6) Mat á natríumsalínómýsíni (Sacox 120 microGranulate og Sacox 200 microGranulate) sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, 

sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun 

þessarar blöndu eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð. 

7) Því ætti að fella reglugerðir (EB) nr. 1852/2003 og (EB) nr. 1463/2004 úr gildi. 

8) Þar eð ekki er gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu af öryggisástæðum þykir rétt 

að heimila umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að uppfylla nýjar kröfur sem fylgja 

leyfinu. 

9) 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 

Blöndurnar, sem tilheyra aukefnaflokknum „hníslalyf og vefsvipungalyf“ og eru tilgreindar í viðaukanum, eru leyfðar sem 

hníslalyf í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í viðaukanum. 

2. gr. 

Niðurfelling reglugerðar (EB) nr. 1852/2003 

Reglugerð (EB) nr. 1852/2003 er felld úr gildi. 

3. gr. 

Niðurfelling reglugerðar (EB) nr. 1463/2004 

Reglugerð (EB) nr. 1463/2004 er felld úr gildi. 

4. gr. 

Umbreytingarráðstafanir 

Blönduna, sem er tilgreind í viðaukanum, og fóður sem inniheldur blönduna, sem eru framleidd og merkt fyrir 9. maí 2018 í 

samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 9. nóvember 2017, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar.  

  

(1) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(1), 4670. 
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5. 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 19. október 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenni-

númer 

aukefnis 

Nafn leyfishafa 
Aukefni 

(Viðskiptaheiti) 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði 
Leyfi rennur 

út 

Hámarksgildi leifa í 

viðkomandi matvælum úr 

dýraríkinu 
mg af virku efni/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

Hníslalyf og vefsvipungalyf 

51766 Huvepharma 

NV. 

Natríumsalínó-

mýsín 120 g/kg 

(Sacox 120 

microGranulate) 

Natríumsalínó-

mýsín 200 g/kg 

(Sacox 200 

microGranulate) 

Samsetning aukefnis 

(Sacox120 microGranulate): 

Natríumsalínómýsín:  

114–132 g/kg 

Kísildíoxíð: 10–100 g/kg 

Kalsíumkarbónat:  

500–700 g/kg 

Fast form 

(Sacox 200 microGranulate): 

Natríumsalínómýsín:  

190–220 g/kg 

Kísildíoxíð: 50–150 g/kg 

Kalsíumkarbónat:  

50–150 g/kg 

Fast form 

Lýsing á eiginleikum virka 

efnisins 

Natríumsalínómýsín, 

C42H69Na O11, 

CAS-númer: 55721-31-8, 

Eldis-

kjúklingar 

— 50 70 1. Aukefnin skulu notuð í 

fóðurblöndur í formi 

forblöndu. 

2. Í notkunarleiðbeiningum 

skal tilgreina eftirfarandi: 

„Hættulegt dýrum af 

hestaætt og kalkúnum. 

Þetta fóður inniheldur 

jónabera: 

óráðlegt er að nota það 

samtímis tilteknum lyfjum 

(t.d. tíamúlíni)“. 

3. Ekki má blanda 

natríumsalínómýsíni við 

önnur hníslalyf. 

4. Leyfishafinn skal skipu-

leggja og framkvæma 

vöktunaráætlun varðandi 

þol gegn bakteríum og 

Eimeria spp. að lokinni 

setningu á markað. 

9. nóvember 

2027 

150 μg natríumsalínó-

mýsín/kg fyrir lifur, 

40 μg natríumsalínómýsín/ 

kg fyrir nýru, 

15 μg natríumsalínómýsín/ 

kg fyrir vöðva og 150 μg 

natríumsalínómýsín/kg 

fyrir húð/fitu. 

Kjúklin-

gar sem 

eru aldir 

til að 

verða 

varphænur 

12 vikna 50 50 
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Kenni-

númer 

aukefnis 

Nafn leyfishafa 
Aukefni 

(Viðskiptaheiti) 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði 
Leyfi rennur 

út 

Hámarksgildi leifa í 

viðkomandi matvælum úr 

dýraríkinu 
mg af virku efni/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

   natríumsalt 

fjöletramónókarboxýlsýru 

sem er framleidd með gerjun 

Streptomyces azureus (DSM 

32267) 

Skyld óhreinindi: 

 ≤ 10 mg elaíófýlín/kg 

af natríumsalínómýsíni. 

 ≤ 2 g 17-epí-20-

desoxýsalínómýsín/kg 

af natríumsalínómýsíni. 

 ≤ 10 g 20-

desoxýalínómýsín/kg af 

natríumsalínómýsíni. 

 ≤ 10 g 18,19-

tvívetnissalínómýsín/kg 

af natríumsalínómýsíni. 

 ≤ 10 g metýlað 

salínómýsín/kg af 

natríumsalínómýsíni. 

Greiningaraðferð (1) 

Til að magnákvarða 

salínómýsín í 

fóðuraukefninu: 

Háþrýstivökvaskiljun með 

afleiðumyndun eftir súlu og 

litrófsmæligreiningu (HPLC-

PCD-UV-Vis) 

    5. Núll daga biðtími til 

afurðanýtingar. 

6. Að því er varðar notendur 

aukefnis og forblandna 

skulu stjórnendur 

fóðurfyrirtækja koma á 

verklagsreglum og skipu-

lagsráðstöfunum til að 

bregðast við mögulegri 

áhættu sem hlýst af 

notkuninni. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og 

ráðstöfunum að eyða 

þessari áhættu eða draga 

úr henni þannig að hún sé 

í lágmarki skal nota 

persónuhlífar við notkun á 

aukefninu og forblönd-

unum, þ.m.t. öndunarvörn, 

augnvörn og húðvörn. 
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Kenni-

númer 

aukefnis 

Nafn leyfishafa 
Aukefni 

(Viðskiptaheiti) 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði 
Leyfi rennur 

út 

Hámarksgildi leifa í 

viðkomandi matvælum úr 

dýraríkinu 
mg af virku efni/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

   Til að magnákvarða 

salínómýsín í forblöndum og 

fóðri: 

Háþrýstivökvaskiljun með 

afleiðumyndun eftir súlu og 

litrófsmæligreiningu (HPLC-

PCD-UV-Vis) — EN ISO 

14183. 

       

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

 


