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KOMISJONI SOOVITUS (EL) 2016/1319,
29. juuli 2016,
millega

muudetakse

soovitust 2006/576/EÜ seoses desoksünivalenooli,
ohratoksiin A esinemisega lemmikloomatoidus

zearalenooni

ja

(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 292,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni soovituses 2006/576/EÜ (1) on sätestatud piirnormid desoksünivalenooli, zearalenooni, ohratoksiin A,
fumonisiinide B1+B2 ning toksiinide T-2 ja HT-2 esinemise kohta söödamaterjalis ja segasöödas.

(2)

Praegune desoksünivalenooli piirnorm koerasööda jaoks on 5 mg/kg. Võttes arvesse hiljuti saadud teavet
koerasöödas esineva desoksünivalenooli mürgisuse kohta ja EFSA arvamust deoksünivalenooli sisalduse kohta
söödas, (2) ilmneb, et praegune piirnorm ei anna koerte puhul piisavaid loomatervishoiuga seotud tagatisi ja
seepärast on asjakohane vähendada koerasöödas sisalduva desoksünivalenooli piirnormi.

(3)

Võttes arvesse hiljuti saadud teavet kassi- ja koerasöödas esineva zearalenooni mürgisuse kohta, on asjakohane
kehtestada kassi- ja koerasööda jaoks zearalenooni piirnorm, et luua kasside ja koerte jaoks piisavad loomater
vishoiuga seotud tagatised seniks, kuni EFSA koostab ajakohastatud riskihinnangu võimaliku ohu kohta loomade
tervisele seoses zearalenooni sisaldusega söödas.

(4)

Võttes arvesse hiljuti saadud teavet kassi- ja koerasöödas esineva ohratoksiin A mürgisuse kohta ja EFSA arvamust
ohratoksiin A sisalduse kohta söödas, (3) on asjakohane kehtestada kassi- ja koerasöödas sisalduva ohratoksiin A
piirnorm, et luua kasside ja koerte jaoks piisavad loomatervishoiuga seotud tagatised.

(5)

Soovituse sätete loetavuse tagamiseks on asjakohane asendada soovituse lisa uue lisaga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

Soovituse 2006/576/EL lisa asendatakse käesoleva soovituse lisaga.

Brüssel, 29. juuli 2016
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Vytenis ANDRIUKAITIS

(1) Komisjoni 17. augusti 2006. aasta soovitus 2006/576/EÜ desoksünivalenooli, zearalenooni, ohratoksiin A, T-2 ja HT-2 ja fumonisiinide
esinemise kohta loomasöödaks ettenähtud toodetes (ELT L 229, 23.8.2006, lk 7).
(2) Toiduahelas olevaid saasteaineid käsitleva teaduskomisjoni poolt komisjoni taotlusel vastuvõetud arvamus deoksünivalenooli kui
loomasöödas leiduva soovimatu aine kohta: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/73.
(3) Toiduahelas olevaid saasteaineid käsitleva teaduskomisjoni poolt komisjoni taotlusel vastuvõetud arvamus ohratoksiin A kui
loomasöödas leiduva soovimatu aine kohta: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/101.
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LISA
PIIRNORMID

Mükotoksiin

Desoksünivalenool

Loomasöödaks ettenähtud tooted

Söödamaterjalid (*)
— Teravili ja teraviljatooted (**), välja arvatud maisi kõrvalsaadused

8

— Maisi kõrvalsaadused

12

Segasööt, välja arvatud

5

— sigade segasööt
— vasikate (< 4 kuud), lamba- ja kitsetallede ning koerte segasööt
Zearalenoon

Piirnorm (mg/kg (ppm))
söötade puhul, mille
niiskusesisaldus on
12 %

0,9
2

Söödamaterjalid (*)
— Teravili ja teraviljatooted (**), välja arvatud maisi kõrvalsaadused

2

— Maisi kõrvalsaadused

3

Segasööt

Ohratoksiin A

— Põrsaste, nooremiste, kutsikate, kassipoegade ning aretuskasside ja
-koerte segasööt

0,1

— Täiskasvanud koerte ja kasside (v.a aretuseks) segasööt

0,2

— Emiste ja nuumsigade segasööt

0,25

— Vasikate, piimakarja, lammaste (sealhulgas tallede) ja kitsede (sealhulgas
kitsetallede) segasööt

0,5

Söödamaterjalid (*)
— Teravili ja teraviljatooted (**)

0,25

Segasööt

Fumonisiin
B1 + B2

— Sigade segasööt

0,05

— Kodulindude segasööt

0,1

— Kasside ja koerte segasööt

0,01

Söödamaterjalid (*)
— Mais ja maisitooted (***)

60

Segasööt
— Sigade, hobuste (Equidae), küülikute ja lemmikloomade segasööt

5

— Kalade segasööt

10
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Mükotoksiin

Toksiin T-2 +
toksiin HT-2

Loomasöödaks ettenähtud tooted

2.8.2016
Piirnorm (mg/kg (ppm))
söötade puhul, mille
niiskusesisaldus on
12 %

— Kodulindude, vasikate (< 4 kuud), lamba- ja kitsetallede segasööt

20

— Täiskasvanud mäletsejate (> 4 kuud) ja naaritsate segasööt

50

Kasside segasööt

0,05

(*) Erilist tähelepanu tuleb pöörata loomadele vahetult söödetud teraviljale ja teraviljatoodetele, et nende kasutamisel päevaratsioonis
ei puutuks loom kokku suurema määra mükotoksiinidega kui seda on täissööda kasutamisel päevaratsioonis.
(**) Mõiste „teravili ja teraviljatooted“ hõlmab lisaks komisjoni 16. jaanuari 2013. aasta määruse (EL) nr 68/2013(söödamaterjalide ka
taloogi kohta (ELT L 29, 30.1.2013, lk 1)) lisa C osa punktis 1 „Teravili ja sellest saadud tooted“ loetletud söödamaterjalile ka
muud teraviljapõhist söödamaterjali, eelkõige teravilja kuiv- ja koresöötasid.
(***) Mõiste „mais ja maisitooted“ hõlmab lisaks määruse (EL) nr 68/2013 lisa C osa punktis 1 „Teravili ja sellest saadud tooted“ loetle
tud söödamaterjalile ka muud maisipõhist söödamaterjali, eelkõige maisi kuiv- ja koresöötasid.

