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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/2279

23.8.2018

2018/EES/54/16

frá 11. desember 2017
um breytingu á II., IV., VI., VII. og VIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 um
setningu fóðurs á markað og notkun þess (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 frá 13. júlí 2009 um setningu fóðurs á markað og
notkun þess, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins
79/373/EBE, tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 80/511/EBE, tilskipunum ráðsins 82/471/EBE, 83/228/EBE, 93/74/EBE,
93/113/EB og 96/25/EB og á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/217/EB (1), einkum 2. mgr. 20. gr. og 1. mgr. 27. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Til þess að gera markvissar merkingar mögulegar er tiltekið orðalag fyrir fóður fyrir gæludýr heimilt á nokkrum
tungumálum Sambandsins. Ný þróun í gæludýrafóðurgeira tveggja aðildarríkja bendir til að tiltekið orðalag fyrir
gæludýrafóður sé einnig fullnægjandi á tungumáli þessara aðildarríkja.

2)

Því ætti að breyta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 767/2009 til samræmis við það.

3)

Endurskoða ætti vikmörk fyrir greiningarþætti og fóðuraukefni í fóðurefnum og fóðurblöndum með tilliti til
tækniframfara í greiningum og reynslu af góðum starfsvenjum við rannsóknir. Því ætti að breyta IV. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 767/2009 til samræmis við það.

4)

Hámarksinnihald aukefna í fóðurblöndum og fóðurefnum, sem slík gildi hafa ekki verið fastsett fyrir áður, hefur verið
fastsett í auknum fjölda leyfa fyrir fóðuraukefnum, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1831/2003 (2), og í öðrum leyfum er hugtakið ráðlagt hámarksinnihald aukefnis í heilfóðri nýlega komið inn. Þar að
auki getur tæknin við framleiðslu á fóðri leitt til þess að viðbætt magn aukefna minnki, s.s. vítamín sem gætu einnig
verið til staðar frá náttúrunnar hendi í fullunnu vörunni. Þetta gæti leitt til óáreiðanleika í reynd ef rekstraraðilinn á að
gefa upp viðbætt magn en eftirlitsyfirvaldið getur einungis greint og staðfest magnið í fullunnu vörunni. Til þess að taka
tillit til þessarar þróunar og til að tryggja jafnvægar, viðeigandi og markvissar merkingar á fóðurefnum og
fóðurblöndum ætti að breyta VI. og VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 767/2009 til samræmis við það.

5)

Tækniþróun gerir kleift að nota matvæli, sem eru ekki lengur ætluð til manneldis, í auknum mæli sem fóður. Í reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 68/2013 (3) eru slík „matvæli sem eru ekki lengur ætluð til neyslu“ skráð sem
fóðurefni. Þar eð gæði slíkra matvæla, sem eru ekki lengur ætluð til neyslu, eru í sumum tilvikum e.t.v. ekki í samræmi
við kröfur um fóður skal tilgreina á merkimiðum þessara matvæla, sem eru ekki lengur ætluð til neyslu, að notkun þeirra
sem fóður sé eingöngu leyfð eftir vinnslu. Því ætti að breyta VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 767/2009 til samræmis
við það.

6)

Þar eð ekki er gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingunum á viðaukunum af öryggisástæðum er rétt að kveða á um
umbreytingarráðstafanir til að breyting á merkingum gangi snurðulaust fyrir sig í því skyni að forðast óþarfa röskun á
viðskiptaháttum og til að skapa ekki óþarfa stjórnsýsluálag á rekstraraðilana.

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 328, 12.12.2017, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 129/2018
frá 6. júlí 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 229, 1.9.2009, bls. 1.
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003,
bls. 29).
(3) 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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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum II., IV., VI., VII. og VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 767/2009 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa
reglugerð.
2. gr.
1. Fóðurefni og fóðurblöndur, sem eru merkt fyrir 1. janúar 2019 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 1. janúar 2018,
má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.
2. Fóðurefni og fóðurblöndur, sem eru merkt fyrir 1. janúar 2020 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 1. janúar 2018,
má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til
manneldis.
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 11. desember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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VIÐAUKI

1) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:
Í stað b-liðar í 3. lið komi eftirfarandi:
„b) í tilgreiningu gæludýrafóðurs skal eftirfarandi orðalag heimilt: á búlgörsku „храна“, á spænsku „alimento“, á
tékknesku má í stað heitisins „kompletní krmná směs“ setja „kompletní krmivo“ og í stað „doplňková krmná směs“
má setja „doplňkové krmivo“, á ensku „pet food“, á ítölsku „alimento“, á ungversku „állateledel“, á hollensku
„samengesteld voeder“, á pólsku „karma“, á slóvensku „hrana za hišne živali“, á finnsku „lemmikkieläinten ruoka“, á
eistnesku „lemmikloomatoit“ og á króatísku „hrana za kućne ljubimce“.“
2) Ákvæðum IV. viðauka er breytt sem hér segir:
í stað A-hluta komi eftirfarandi:
„A-hluti: Vikmörk fyrir greiningarþætti sem settir eru fram í I., V., VI. og VII. viðauka
1) Vikmörkin, sem mælt er fyrir um í þessum hluta, gilda einnig um tæknileg frávik og greiningarfrávik. Þegar
greiningarvikmörk, sem gilda um mælióvissu og frávik í vinnsluferli, eru fastsett á vettvangi Sambandsins skal aðlaga
gildin, sem sett eru fram í 2. lið, til samræmis til að þau gildi aðeins um tæknilegu vikmörkin.
2) Þegar samsetning fóðurefnis eða fóðurblöndu reynist víkja frá gildinu samkvæmt merkingu greiningarþáttanna, sem
settir eru fram í I., V., VI. og VII. viðauka, gilda eftirfarandi vikmörk:
Efnisþáttur

hráfita

hráfita, fóður fyrir dýr sem gefa
ekki af sér afurðir til manneldis

hráprótín

hráprótín, fóður fyrir dýr sem
gefa ekki af sér afurðir til
manneldis

hráaska

Uppgefið innihald efnisþáttar

Vikmörk (1)

[%]

Undir gildi samkvæmt
merkingu

Yfir gildi samkvæmt merkingu

<8

1

2

8–24

12,5%

25%

> 24

3

6

< 16

2

4

16–24

12,5%

25%

> 24

3

6

<8

1

1

8–24

12,5%

12,5%

> 24

3

3

< 16

2

2

16–24

12,5%

12,5%

> 24

3

3

<8

2

1

8–32

25%

12,5%

> 32

8

4
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Efnisþáttur

hrátrefjar

sykur

sterkja

kalsíum

magnesíum

natríum

heildarfosfór

aska, óleysanleg í saltsýru

Uppgefið innihald efnisþáttar
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Vikmörk (1)

[%]

Undir gildi samkvæmt
merkingu

Yfir gildi samkvæmt merkingu

< 10

1,75

1,75

10–20

17,5%

17,5%

> 20

3,5

3,5

< 10

1,75

3,5

10–20

17,5%

35%

> 20

3,5

7

< 10

3,5

3,5

10–20

35%

35%

> 20

7

7

<1

0,3

0,6

1–5

30%

60%

>5

1,5

3

<1

0,3

0,6

1–5

30%

60%

>5

1,5

3

<1

0,3

0,6

1–5

30%

60%

>5

1,5

3

<1

0,3

0,3

1–5

30%

30%

>5

1,5

1,5

<1
1-<5

0,3
engin mörk eru sett

>5
kalíum

raki

30%
1,5

<1

0,2

0,4

1–5

20%

40%

>5

1

2

<2

0,4

2-<5

20%
engin mörk eru sett

5–12,5

1

> 12,5

8%

Nr. 54/318

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efnisþáttur

Uppgefið innihald efnisþáttar

23.8.2018

Vikmörk (1)
Undir gildi samkvæmt
merkingu

Yfir gildi samkvæmt merkingu

orkugildi (2)

5%

10%

prótíngildi (2)

10%

20%

[%]

(1) Vikmörkin eru annaðhvort gefin upp sem hundraðshlutaalgildi (þetta gildi verður að draga frá/bæta við uppgefið innihald) eða sem
hlutfallslegt gildi, merkt með „%“ á eftir gildinu, (þennan hundraðshluta verður að nota á uppgefið innihald til að reikna út
leyfilegt frávik).
(2) Vikmörkin eiga við ef ekki hefur verið mælt fyrir um nein vikmörk í samræmi við aðferð ESB eða í samræmi við opinbera,
landsbundna aðferð í aðildarríkinu þar sem fóðrið er sett á markað eða í samræmi við aðferð sem Staðlasamtök Evrópu samþykkja
(https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_
LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).“

3) Í stað VI. viðauka komi eftirfarandi:
„VI. VIÐAUKI

Merkingarupplýsingar um fóðurefni og fóðurblöndur fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis
I. kafli: Skyldubundin og valfrjáls merking fóðuraukefna eins og um getur í f-lið 15. gr. og 1. mgr. 22. gr.
1. Tilgreina skal eftirfarandi aukefni ásamt sérheitum þeirra, kenninúmerum, magni, sem bætt er við, og heiti virka
hópsins, eins og mælt er fyrir um í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1831/2003, eða flokksins sem um getur í 1. mgr.
6. gr. þeirrar reglugerðar:
a) aukefni þar sem kveðið er á um hámarksinnihald fyrir a.m.k. eitt dýr sem gefur af sér afurðir til manneldis,
b) aukefni sem tilheyra flokknum „dýraræktaraukefni“ og „hníslalyf og vefsvipungalyf“,
c) aukefni þar sem farið er yfir ráðlagða hámarksinnihaldið sem er fastsett í lagagerningnum þar sem veitt er leyfi fyrir
fóðuraukefninu.
Merkingarupplýsingarnar skulu tilgreindar í samræmi við lagagerninginn þar sem veitt er leyfi fyrir viðkomandi
fóðuraukefni.
Viðbætt magn, sem um getur í fyrstu málsgrein, skal gefið upp sem magn fóðuraukefnis nema þegar efni er tilgreint í
dálknum „lágmarks-/hámarksinnihald“ í lagagerningnum þar sem veitt er leyfi fyrir fóðuraukefninu. Í síðara tilvikinu
skal gefa viðbætt magn upp sem magn viðkomandi efnis.
2. Að því er varðar fóðuraukefni í virka hópnum vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka
verkun, sem verður að skrá skv. 1. lið, má tilgreina á merkingunni það heildarmagn sem ábyrgst er allan
geymsluþolstímann undir fyrirsögninni „greiningarþættir“ í stað þess að tilgreina viðbætta magnið undir fyrirsögninni
„aukefni“.
3. Skipta má heiti virka hópsins, eins og um getur í 1., 4. og 6. lið, út fyrir eftirfarandi skammstöfun ef slík skammstöfun
er ekki fastsett í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1831/2003:
Virkur hópur

Heiti og lýsing

Skammstafað heiti

1h

Efni til að hamla mengun af völdum geislavirkra kjarnategunda: Efni til að hamla geislavirkum
efni sem draga úr upptöku geislavirkra kjarnategunda eða stuðla kjarnategundum
að útskilnaði þeirra

1m

Efni til að draga úr mengun í fóðri af völdum sveppaeiturs: efni Efni til að draga úr sveppaeitri
sem geta komið í veg fyrir eða dregið úr upptöku sveppaeiturs,
stuðlað að útskilnaði þess eða breytt verkunarhætti þess
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Virkur hópur
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Heiti og lýsing

Skammstafað heiti

1n

Efni sem bæta hollustusamlegt ástand: efni eða, ef við á, örverur Hollustubætar (e. hygiene
sem hafa góð áhrif á hollustusamlega eiginleika fóðurs með því improvers)
að draga úr sértækri örverumengun

2b

Bragðefni: efni sem bæta lykt eða auka bragðgæði fóðurs ef þeim Bragðefni
er bætt í það

3a

Vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með Vítamín
áþekka verkun

3b

Snefilefnasambönd

Snefilefni

3c

Amínósýrur, sölt þeirra og hliðstæð efni

Amínósýrur

3d

Þvagefni og afleiður þess

Þvagefni

4c

Efni sem hafa jákvæð áhrif á umhverfið

Umhverfisbætar

4. Fóðuraukefni, sem lögð er áhersla á með orðum, myndum eða myndrænum útfærslum á merkimiða, skulu tilgreind í
samræmi við 1. eða 2. lið, eftir því sem við á.
5. Aðilinn sem ber ábyrgð á merkingunum skal upplýsa kaupanda um heiti, kenninúmer og virkan hóp fóðuraukefnanna
sem ekki eru nefnd í 1., 2. og 4. lið, ef hann fer fram á það. Þetta ákvæði gildir ekki um bragðefni.
6. Fóðuraukefni, sem ekki er getið um í 1., 2. og 4. lið, má tilgreina að eigin frumkvæði, a.m.k. með heiti þeirra eða, ef um
er að ræða bragðefni, a.m.k. með virkum hópi þeirra.
7. Ef skynrænt aukefni eða fóðuraukefni með næringarfræðilega eiginleika er gefið upp í merkingunni að eigin frumkvæði,
með fyrirvara um 6. lið, skal tilgreina viðbætt magn þess í samræmi við 1. eða 2. lið, eftir því sem við á.
8. Ef aukefni tilheyrir fleiri en einum virku hópanna skal tilgreina þann virka hóp eða flokk sem á við um helstu virkni
aukefnisins í fóðrinu sem um er að ræða.
9. Merkingarupplýsingar sem varða tilhlýðilega notkun fóðuraukefna og fóðurblandna, sem mælt er fyrir um í
lagagerningnum þar sem veitt er leyfi fyrir viðkomandi fóðuraukefni, skulu tilgreindar.
II. kafli: Merking greiningarþátta eins og um getur í f-lið 1. mgr. 17. gr. og 1. mgr. 22. gr.
1. Greiningarþættir fóðurblöndu fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis skulu tilgreindir á merkimiðanum, með
fyrirsögninni „greiningarþættir“ (1), eins og hér segir:
Fóðurblanda

Heilfóður

Marktegund

Greiningarþættir og innihald

Allar tegundir

— Hráprótín

Allar tegundir

— Hrátrefjar

Allar tegundir

— Hráfita

Allar tegundir

— Hráaska

Allar tegundir

— Kalsíum

Allar tegundir

— Natríum

Allar tegundir

— Fosfór

Svín og alifuglar

— Lýsín

Svín og alifuglar

— Meþíónín

(1) Á þýsku má „Inhaltsstoffe“ koma í stað „analytische Bestandteile“. Á sænsku má „Analyserat innehåll“ koma í stað „Analytiska
beståndsdelar“.
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Fóðurblanda

Fóðurbætir — Steinefni

Fóðurbætir — Annað

Marktegund
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Greiningarþættir og innihald

Allar tegundir

— Kalsíum

Allar tegundir

— Natríum

Allar tegundir

— Fosfór

Svín og alifuglar

— Lýsín

Svín og alifuglar

— Meþíónín

Jórturdýr

— Magnesíum

Allar tegundir

— Hráprótín

Allar tegundir

— Hrátrefjar

Allar tegundir

— Hráfita

Allar tegundir

— Hráaska

Allar tegundir

— Kalsíum ≥ 5%

Allar tegundir

— Natríum

Allar tegundir

— Fosfór ≥ 2%

Svín og alifuglar

— Lýsín

Svín og alifuglar

— Meþíónín

Jórturdýr

— Magnesíum ≥ 0,5%

2. Efni sem eru tilgreind undir þessari fyrirsögn, sem eru einnig skynræn aukefni eða fóðuraukefni með næringarfræðilega
eiginleika, skulu gefin upp ásamt heildarmagni þeirra.
3. Ef orkugildi og/eða prótíngildi er tilgreint skal slík tilgreining vera í samræmi við 11. gr. reglugerðar (EB) nr.
882/2004.“
4) Í stað VII. viðauka komi eftirfarandi:
„VII. VIÐAUKI

Merkingarupplýsingar um fóðurefni og fóðurblöndur fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis
I. kafli: Skyldubundin og valfrjáls merking fóðuraukefna eins og um getur í f-lið 15. gr. og 1. mgr. 22. gr.
1. Tilgreina skal eftirfarandi aukefni ásamt sérheitum þeirra og/eða kenninúmerum, magni, sem bætt er við, og heiti virka
hópsins, eins og mælt er fyrir um í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1831/2003, eða flokksins sem um getur í 1. mgr.
6. gr. þeirrar reglugerðar:
a) aukefni þar sem kveðið er á um hámarksinnihald fyrir a.m.k. eitt dýr sem gefur ekki af sér afurðir til manneldis,
b) aukefni sem tilheyra flokknum „dýraræktaraukefni“ og „hníslalyf og vefsvipungalyf“,
c) aukefni þar sem farið er yfir ráðlagða hámarksinnihaldið sem er fastsett í lagagerningnum þar sem veitt er leyfi fyrir
fóðuraukefninu.
Merkingarupplýsingarnar skulu tilgreindar í samræmi við lagagerninginn þar sem veitt er leyfi fyrir viðkomandi
fóðuraukefni.
Viðbætt magn, sem um getur í fyrstu málsgrein, skal gefið upp sem magn fóðuraukefnis nema þegar efni er tilgreint í
dálknum „lágmarks-/hámarksinnihald“ í lagagerningnum þar sem veitt er leyfi fyrir fóðuraukefninu. Í síðara tilvikinu
skal gefa viðbætt magn upp sem magn viðkomandi efnis.
2. Að því er varðar fóðuraukefni í virka hópnum vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka
verkun, sem verður að skrá skv. 1. lið, má tilgreina á merkingunni það heildarmagn sem ábyrgst er allan
geymsluþolstímann undir fyrirsögninni „greiningarþættir“ í stað þess að tilgreina viðbætta magnið undir fyrirsögninni
„aukefni“.
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3. Skipta má heiti virka hópsins, eins og um getur í 1., 5. og 7. lið, út fyrir skammstöfun, í samræmi við töfluna í 3. lið
VI. viðauka, ef slík skammstöfun er ekki fastsett í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1831/2003.
4. Fóðuraukefni, sem lögð er áhersla á með orðum, myndum eða myndrænum útfærslum á merkimiða, skulu tilgreind í
samræmi við 1. eða 2. lið, eftir því sem við á.
5. Þrátt fyrir 1. lið þarf aðeins að tilgreina virka hópinn, sem um er að ræða, þegar um er að ræða aukefni í virku hópunum
„rotvarnarefni“, „þráavarnarefni“, „litarefni“ og „bragðefni“. Í því tilviki skal sá sem ber ábyrgð á merkingum veita
kaupanda upplýsingarnar, sem um getur í 1. og 2. lið, ef hann fer fram á það.
6. Aðilinn sem ber ábyrgð á merkingunum skal upplýsa kaupanda um heiti, kenninúmer og virkan hóp fóðuraukefnanna
sem ekki eru nefnd í 1., 2. og 4. lið, ef hann fer fram á það. Þetta ákvæði gildir ekki um bragðefni.
7. Fóðuraukefni, sem ekki er getið um í 1., 2. og 4. lið, má tilgreina að eigin frumkvæði, a.m.k. með heiti þeirra eða, ef um
er að ræða bragðefni, a.m.k. með virkum hópi þeirra.
8. Viðbætt magn skynrænna aukefna eða fóðuraukefna með næringarfræðilega eiginleika skal tilgreint í samræmi við
1. eða 2. lið, eftir því sem við á, ef það er gefið upp á merkimiða að eigin frumkvæði.
9. Ef aukefni tilheyrir fleiri en einum virku hópanna skal tilgreina þann virka hóp eða flokk sem á við um helstu virkni
aukefnisins í fóðrinu sem um er að ræða.
10. Merkingarupplýsingar sem varða tilhlýðilega notkun fóðuraukefna og fóðurblandna, sem mælt er fyrir um í
lagagerningnum þar sem veitt er leyfi fyrir viðkomandi fóðuraukefni, skulu tilgreindar.
II. kafli: Merking greiningarþátta eins og um getur í f-lið 1. mgr. 17. gr. og 1. mgr. 22. gr.
1. Greiningarþættir fóðurblöndu fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis skulu skráðir undir fyrirsögninni
„greiningarþættir“ (1) og skulu merktir eins og hér segir:
Fóðurblanda

Heilfóður

Fóðurbætir — Steinefni

Fóðurbætir — Annað

Marktegund

Greiningarþættir

Kettir, hundar og loðdýr

— Hráprótín

Kettir, hundar og loðdýr

— Hrátrefjar

Kettir, hundar og loðdýr

— Hráfita

Kettir, hundar og loðdýr

— Hráaska

Allar tegundir

— Kalsíum

Allar tegundir

— Natríum

Allar tegundir

— Fosfór

Kettir, hundar og loðdýr

— Hráprótín

Kettir, hundar og loðdýr

— Hrátrefjar

Kettir, hundar og loðdýr

— Hráfita

Kettir, hundar og loðdýr

— Hráaska

2. Efni sem eru tilgreind undir þessari fyrirsögn, sem eru einnig skynræn aukefni eða fóðuraukefni með næringarfræðilega
eiginleika, skulu gefin upp ásamt heildarmagni þeirra.
3. Ef orkugildi og/eða prótíngildi er tilgreint skal slík tilgreining vera í samræmi við 11. gr. reglugerðar (EB)
nr. 882/2004.“
(1) Á þýsku má „Inhaltsstoffe“ koma í stað „analytische Bestandteile“. Á sænsku má „Analyserat innehåll“ koma í stað „Analytiska
beståndsdelar“.
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5) Ákvæðum VIII. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað 1. liðar komi eftirfarandi:
„1. Menguð efni skulu merkt sem „fóður sem inniheldur of mikið af … (tilgreining óæskilega efnisins eða efnanna í
samræmi við I. viðauka við tilskipun 2002/32/EB) og skulu einungis notuð sem fóður eftir að afeitrun hefur farið
fram í samþykktum starfsstöðvum“. Samþykki fyrir slíkum starfsstöðvum skal vera í samræmi við 2. eða 3. mgr.
10. gr. reglugerðar (EB) nr. 183/2005.“
b) Eftirfarandi liður bætist við:
„3. Með fyrirvara um 1. og 2. lið skal merkja matvæli, sem eru ekki lengur ætluð til neyslu, sem þarf að vinna áður en
hægt er að nota þau sem fóður, sem: „matvæli sem eru ekki lengur ætluð til neyslu, sem skulu einungis notuð sem
fóðurefni eftir ... (tilgreining á fullnægjandi aðferð í samræmi við B-hluta viðaukans við reglugerð (ESB)
nr. 68/2013)“.“
__________

