
A BIZOTTSÁG 2005/8/EK IRÁNYELVE

(2005. január 27.)

a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról
szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és
különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2002/32/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy tilos azon
takarmányozásra szánt termékek használata, amelyek az
I. mellékletben meghatározott legnagyobb szinteket
meghaladó mértékben tartalmaznak nemkívánatos anya-
gokat.

(2) A 2002/32/EK irányelv elfogadásakor a Bizottság bejelen-
tette, hogy az irányelv I. mellékletében megállapított előí-
rásokat a tudományos kockázatelemzések alapján és a
szennyezett, nem megfelelő takarmányozásra szánt
termékek bármilyen hígítására vonatkozó tilalom figye-
lembevételével vizsgálják majd felül.

(3) A tudományos kockázatelemzés alapján történő teljes
felülvizsgálat előtt azonban az új tudományos és műszaki
ismeretek fényében bizonyos módosításokat kell eszkö-
zölni.

(4) Helyénvaló pontosabban meghatározni a zöldtakarmány
fogalmát.

(5) A kalcium-karbonát – amely alapvető és értékes takar-
mány – ellátása veszélyben forog, mert a szokásos háttér-
szennyezés okozta higanyszint a 2002/32/EK irányelv I.
mellékletében meghatározott legnagyobb szint közelében
van vagy meghaladja azt; ezt a legnagyobb szintet módo-
sítani kell figyelembe véve, hogy a higany szervetlen
formában megtalálható a kalcium-karbonátban, továbbá
a takarmányozási tudományos bizottság megerősíti, hogy
a szervetlen formában jelen levő higany jóval kevésbé
mérgező, mint a szerves higany és különösen a metil-
higany.

(6) Az egyéb kiegészítő takarmányokban az 1% foszforra
eső fluortartalom legnagyobb szintje 125mg/kg. A takar-
mány foszfortartalmát környezetvédelmi okokból korlá-
tozni kell, emészthetőségét és biológiai hasznosulását
pedig a fitázhoz hasonló enzimekkel javítani kell. Ennél-
fogva a legnagyobb szintet a továbbiakban nem célszerű
az 1 % foszforra eső tartalom alapján meghatározni,
hanem a kiegészítő takarmányokra vonatkozó maximum
szinteket a 12%-os nedvességtartalmú takarmányra kell
megállapítani.

(7) A 2002/32/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani
kell.

(8) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2002/32/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének
megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől számított
legkésőbb egy éven belül megfeleljenek. Haladéktalanul
kötelesek benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések szövegét
és az irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva-
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
tagállamok maguk döntik el ennek a hivatkozásnak a módját.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak
azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő huszadik napon lép hatályba.

HUL 27/44 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.1.29.

(1) HL L 140., 2002.5.30., 10. o. A legutóbb a 2003/100/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 285., 2003.11.1., 33. o.) módosított irányelv.



4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 27-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

A 2002/32/EK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 2. oszlop 2. sora (ólom) a zöldtakarmány szó után a következő lábjegyzettel egészül ki:

„(*) A zöldtakarmány olyan takarmányozásra szánt termékeket foglal magában, mint a széna, szilázs, friss fű, stb.”.

2. A 3. sor (fluor) a következőképpen módosul:

a) az (1) és a (2) lábjegyzetet el kell hagyni;

b) a „Marháknak, juhoknak és kecskéknek szánt ásványi keverékek – 2 000 (1)” és „Más kiegészítő takarmányok –

125 (2)” szavak helyébe a következő szavak lépnek: „≤ 4% foszfort tartalmazó kiegészítő takarmányok – 500” és
„> 4% foszfort tartalmazó kiegészítő takarmányok – 125/1% foszfor”.

3. A 4. sor (higany) helyébe a következő lép:

Nemkívánatos
anyagok Takarmányozásra szánt termék

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban
(ppm), 12%-os nedvességtartalmú

takarmányra vonatkozóan

(1) (2) (3)

„4. Higany Takarmány-alapanyagok, kivéve: 0,1

— halak vagy más tengeri állatok feldolgozásából nyert takar-
mány

0,5

— kálcium-karbonát 0,3

Teljes értékű takarmányok, kivéve: 0,1

— teljes értékű kutya- és macskatápok 0,4

kiegészítő takarmányok, kivéve:

— kiegészítő kutya- és macskatápok

0,2”
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