
Nr. 10/100 12.2.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 
8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet 

1

ut fra følgende betraktninger:

1)  Koksidiostatika og histomonostatika er stoffer som er 

i fôrvarer i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 
om tilsetningsstoffer i fôrvarer(2). I godkjenningen av 
koksidiostatika og histomonostatika som tilsetningsstoffer 

hvilke dyrearter eller dyregrupper tilsetningsstoffene er 
ment for.

2) Driftsansvarlige for fôrforetak kan produsere en rekke 

kan måtte produseres etter hverandre på samme 
produksjonslinje. Det kan forekomme at uunngåelige 

og overføres til begynnelsen av produksjonen av en annen 
fôrvare. Denne overføringen fra ett produksjonsparti 

forekomme for eksempel når koksidiostatika eller 
histomonostatika brukes som godkjente tilsetningsstoffer 
i fôrvarer. Dette kan føre til kontaminering av fôrvarer 

spor av disse stoffene havner i «fôr til dyr utenfor 

fôrvarer som er ment for dyrearter eller -grupper som ikke 
er omfattet av godkjenningen av tilsetningsstoffet. Denne 
uunngåelige krysskontamineringen kan forekomme i alle 

også under lagring og transport.

3) For å hindre at medlemsstatene vedtar nasjonale regler 
i forbindelse med uunngåelig overføring av godkjente 
koksidiostatika eller histomonostatika til fôr til dyr 

fellesskapsregler på dette området.

4) Aktive stoffer som uunngåelig overføres fra godkjente 
koksidiostatika eller histomonostatika til fôr til dyr 

fôrvarer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/32/EF(3

ikke utgjøre en fare for dyrs eller menneskers helse eller 
for miljøet. Derfor er grenseverdier for disse stoffene i 
fôrvarer fastsatt i kommisjonsdirektiv 2009/8/EF(4) om 
endring av vedlegg I til direktiv 2002/32/EF.

5) Uunngåelig overføring av koksidiostatika og 

selv under grenseverdiene fastsatt i direktiv 2002/32/

menneskers helse og ettersom det ennå ikke er fastsatt 

(EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en framgangsmåte 
i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for 

av animalsk opprinnelse(5) eller innenfor rammen 

toleransegrenser for forekomsten av aktive stoffer 
som inngår i koksidiostatika og histomonostatika i 

rammen av forordning (EØF) nr. 315/93 om fastsettelse 
av framgangsmåter i Fellesskapet i forbindelse med 

6) om risikoene 
som foreligger for dyrs og menneskers helse som 
følge av uunngåelig overføring av koksidiostatika 
eller histomonostatika som er godkjent for bruk 

utenfor målgruppen. For hvert koksidiostatikum og 
histomonostatikum som er godkjent som tilsetningsstoff 

framstilt med høyeste tillatte dose av koksidiostatika eller 

målgruppen.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 124/2009

av 10. februar 2009

om fastsettelse av grenseverdier for forekomst av koksidiostatika eller histomonostatika i 

målgruppen(*)
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vitenskapelige uttalelsene kan det fastslås at myndigheten 
i alminnelighet har konkludert med at det er lite 
sannsynlig at forekomsten av godkjente koksidiostatika 

helse som følge av inntak av restmengder i produkter fra 

ubetydelig.

metodene som for tiden anvendes i medlemsstatene for 

at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte og 

bør revideres innen 1. juli 2011 for å ta hensyn til ny 
vitenskapelig og teknologisk kunnskap.

fastsatte grenseverdier for restmengder i bestemte 

nr. 2377/90 om fastsettelse av en framgangsmåte 
i Fellesskapet for fastsettelse av grenseverdier for 

animalsk opprinnelse innenfor rammen av forordning 

disse endringene vedtas og til den påfølgende tilpasningen 
av grenseverdiene fastsatt i vedlegget til denne 

grenseverdiene for restmengder av koksidiostatika eller 
histomonostatika fastsatt innenfor rammen av forordning 
(EØF) nr. 2377/90 eller forordning (EF) nr. 1831/2003.

10) Ettersom den uunngåelige overføringen av koksidiostatika 
eller histomonostatika til fôr til dyr utenfor målgruppen kan 
medføre at disse stoffene forekommer som forurensning 

på en omfattende og fullstendig måte ved at denne 
forordning vedtas og gjennomføres samtidig med direktiv

  2009/8/EF om fastsettelse av grenseverdier for uunngåelig 
overføring av koksidiostatika eller histomonostatika til 
fôr til dyr utenfor målgruppen.

Artikkel 1

skal ikke bringes i omsetning dersom de inneholder et 

overskrider grenseverdiene fastsatt i vedlegget.

Dersom det påvises en betydelig restmengde som ikke 

vedkommende myndighet gjennomføre undersøkelser for å 
bekrefte at restmengden skyldes uunngåelig overføring av 
koksidiostatika eller histomonostatika til fôrvaren og ikke 
ulovlig tilsetning.

overskrider disse grenseverdiene.

tas hensyn til at konsentrasjonen av det forurensende stoffet 

forholdsmessige andelen av ingrediensene i produktet.

berører ikke bestemmelsene og grenseverdiene for restmengder 
fastsatt i forordning (EØF) nr. 2377/90 og forordning (EF) 
nr. 1831/2003.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG

Stoff kg (ppb) våtvekt

fjørfe:

1

50

5

2.  Narasin
oppfôringskylling:

2

1

50

5

3.  Salinomycin natrium
oppfôringskylling og oppfôringskaniner:

3

5

2

8

2

5.  Semduramicin
oppfôringskylling.

2

oppfôringskylling og kalkun.
2

7.  Robenidin

25

50

5

8.  Dekokinat

dyr):

20

6

30

1

3
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Stoff kg (ppb) våtvekt

oppfôringskylling:

100

5

100

25

2

40

5


