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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/2229 

frá 4. desember 2017 

um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar hámarksgildi fyrir blý, 

kvikasilfur, melamín og dekókínat (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB frá 7. maí 2002 um óæskileg efni í fóðri (1), einkum  

1. mgr. 8. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2002/32/EB er kveðið á um að bannað sé að nota afurðir sem ætlaðar eru í fóður og innihalda óæskileg efni í 

styrk sem er yfir hámarksgildunum sem mælt er fyrir um í I. viðauka við þá tilskipun. 

2) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) samþykkti vísindalegt álit um öryggi og 

skilvirkni kopar(I)oxíðs sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (2). Í álitinu er tilgreint að gildi blýs í kopar(I)oxíði 

fóru í tilteknum tilvikum yfir núgildandi hámarksgildi Sambandsins fyrir blý en þau gildi sem fundust skapa ekki 

öryggisvanda þar eð váhrif frá blýi á dýr með notkun aukefnisins eru minni en þau sem stafa af notkun annarra 

koparsambanda sem eru í samræmi við lög Sambandsins. Byggt á þeim upplýsingum sem lagðar voru fram nást 

hámarksgildi fyrir blý í fóðuraukefnum, sem tilheyra virka hópnum snefilefnasambönd, ekki á samræmdan hátt fyrir 

kopar(I)oxíð með því að beita góðum framleiðsluháttum. Rétt þykir að aðlaga hámarksgildi fyrir blý í kopar(I)oxíði. 

3) Margar hliðarafurðir og aukaafurðir matvælaiðnaðarins, sem eru ætlaðar í gæludýrafóður, eru aðallega úr túnfiski. 

Núgildandi hámarksgildi fyrir kvikasilfur í þessum hliðarafurðum og aukaafurðum eru lægri en hámarksgildi fyrir 

kvikasilfur, sem á við um túnfisk til manneldis, sem veldur skorti á birgðum slíkra hliðarafurða og aukaafurða sem eru í 

samræmi við hámarksgildin fyrir kvikasilfur til notkunar í gæludýrafóður. Því þykir rétt að aðlaga hámarksgildið fyrir 

kvikasilfur að því er varðar fisk, önnur lagardýr og afurðir úr þeim sem eru ætluð til framleiðslu á fóðurblöndum fyrir 

hunda, ketti, skrautfiska og loðdýr, jafnframt því að viðhalda háu verndarstigi fyrir heilbrigði dýra. 

4) Matvælaöryggisstofnunin samþykkti vísindalegt álit um öryggi og skilvirkni gúanidínediksýru fyrir eldiskjúklinga, 

hænur til undaneldis, hana og svín (3). Tiltekið er að aukefnið gúanidínediksýra innihaldi melamín sem óhreinindi í 

magni sem nemur allt að 20 mg/kg. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að hlutdeild gúanidínediksýru í 

melamíninnihaldi í fóðri væri ekki áhyggjuefni. Hámarksgildi fyrir melamín í fóðri var ákvarðað í tilskipun 2002/32/EB. 

Hámarksgildi fyrir melamín í gúanidínediksýru hefur enn ekki verið ákvarðað. Því er rétt að fastsetja hámarksgildi fyrir 

melamín í gúanidínediksýru. 

5) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 291/2014 (4) var biðtími til afurðanýtingar fyrir dekókínat 

styttur úr þremur dögum í núll daga. Þess vegna ætti að fella brott ákvæði um óhjákvæmilega yfirfærslu dekókínats í 

biðtímafóðri fyrir eldiskjúklinga. 

6) Því ætti að breyta tilskipun 2002/32/EB til samræmis við það. 

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

matvæli og fóður. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 319, 5.12.2017, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2018 frá  

9. febrúar 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, biður birtingar. 

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

(2) EFSA FEEDAP Panel (Sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um aukefni og vörur eða efni sem eru notuð í fóður), 2016. 

„Scientific opinion on the safety and efficacy of dicopper (l) oxide as feed additive for all animal species.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnu-

nar Evrópu 2016 14(6),4509, 19 bls. doi:10.2903/j.efsa.2016.4509 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4509/epdf 

(3) EFSA FEEDAP Panel (Sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um aukefni og vörur eða efni sem eru notuð í fóður), 2016. 

„Scientific opinion on the safety and efficacy of guanidinoacetic acid for chickens for fattening, breeder hens and roosters, and pigs.“ 

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016 14(2), 4394, 39 bls. doi:10.2903/j.efsa.2016.4394 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 

10.2903/j.efsa.2016.4394/epdf 

(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 291/2014 frá 21. mars 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1289/2004 að 

því er varðar biðtíma til afurðanýtingar og hámarksgildi leifa fyrir fóðuraukefnið dekókínat (Stjtíð. ESB L 87, 22.3.2014, bls. 87). 

2018/EES/14/38 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 2002/32/EB er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. 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 4. desember 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 2002/32/EB er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 4. línu, blý, í I. þætti komi eftirfarandi: 

Óæskilegt efni Afurðir sem ætlaðar eru í fóður 

Hámarksinnihald í mg/kg 

(milljónarhlutar) fyrir fóður 

með 12% rakainnihald 

„4. Blý (12) Fóðurefni 

að undanskildu: 

10 

— fóðurjurtum (3), 30 

— fosfötum og kalkkenndum sjávarþörungum, 15 

— kalsíumkarbónati, kalsíum- og magnesíumkarbónati (10), 20 

— geri. 5 

Fóðuraukefni sem tilheyra virkum hópi efnasambanda snefilefna 

að undanskildu: 

100 

— sinkoxíði, 400 

— manganoxíði, ferrókarbónati, kúpríkarbónati, kopar(I)oxíði. 200 

Fóðuraukefni sem tilheyra virkum hópum bindi- og kekkjavarnar-

efna 

að undanskildu: 

30 

— klínoptílólíti úr gosmyndunum, natrólítfónólíti. 60 

Forblöndur (6) 200 

Fóðurbætir 

að undanskildu: 

10 

— steinefnafóðri, 15 

— seinleystum samsetningum fóðurs til sérstakra næringarlegra 

nota þar sem styrkur snefilefna er meiri en hundraðfalt hærri en 

fastsett hámarksinnihald í heilfóðri. 

60 

Heilfóður. 5“ 

2) Í stað 5. línu, kvikasilfur, í I. þætti komi eftirfarandi: 

Óæskilegt efni Afurðir sem ætlaðar eru í fóður 

Hámarksinnihald í mg/kg 

(milljónarhlutar) fyrir fóður 

með 12% rakainnihald 

„5. Kvikasilfur (4) Fóðurefni 

að undanskildu: 

0,1 

— fiskum, öðrum lagardýrum og afurðum úr þeim, sem eru ætlaðar 

til framleiðslu á fóðurblöndum fyrir dýr sem gefa af sér afurðir 

til manneldis, 

0,5 
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Óæskilegt efni Afurðir sem ætlaðar eru í fóður 

Hámarksinnihald í mg/kg 

(milljónarhlutar) fyrir fóður 

með 12% rakainnihald 

 — túnfiski (Thunnus spp, Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis) og 

afurðum úr þeim, sem eru ætlaðar til framleiðslu á 

fóðurblöndum fyrir hunda, ketti, skrautfiska og loðdýr, 

1,0 (13) 

— fiskum, öðrum lagardýrum og afurðum úr þeim, öðrum en 

túnfiski og afurðum úr honum, sem eru ætlaðar til framleiðslu á 

fóðurblöndum fyrir hunda, ketti, skrautfiska og loðdýr, 

0,5 (13) 

— kalsíumkarbónati, kalsíum- og magnesíumkarbónati (10). 0.3 

Fóðurblanda 

að undanskildu: 

0,1 

— steinefnafóðri, 0,2 

— fóðurblöndu fyrir fisk, 0,2 

— fóðurblöndu fyrir hunda, ketti, skrautfiska og loðdýr. 0,3“ 

3) Í stað neðanmálsgreinar 13 við I. þátt: Ólífræn aðskotaefni og köfnunarefnissambönd, komi eftirfarandi: 

„(13) Hámarksgildið gildir á grundvelli blautvigtar“ 

4) Í stað 7. línu, melamín, í I. þætti komi eftirfarandi: 

Óæskilegt efni Afurðir sem ætlaðar eru í fóður 

Hámarksinnihald í mg/kg 

(milljónarhlutar) fyrir fóður 

með 12% rakainnihald 

„7. Melamín (9) Fóður 

að undanskildu: 

2,5 

— gæludýrafóðri 2,5 (11) 

— eftirfarandi fóðuraukefnum:  

— gúanidínediksýru, 20 

— þvagefni, — 

— bíúreti. —“ 

5) Í stað 1. línu, dekókínat, í VII. þætti komi eftirfarandi: 

Hníslalyf Afurðir sem ætlaðar eru í fóður (1) 

Hámarksinnihald í mg/kg 

(milljónarhlutar) fyrir fóður 

með 12% rakainnihald 

„1. Dekókínat Fóðurefni 0,4 

Fóðurblanda fyrir  

— varpfugla og kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur  

(> 16 vikur), 

0,4 

— aðrar dýrategundir 1,2 

Forblöndur til notkunar í fóðri sem ekki er leyft að nota dekókínat í. (2)“ 

 


