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                            TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2005/86/EB                           2008/EES/73/04 

frá 5. desember 2005 

um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB um óæskileg efni í 
fóðri að því er varðar kamfeklór (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

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, sem innihalda 
óæskileg efni í styrk yfir hámarksgildinu sem mælt er 
fyrir um í I. viðauka við þá tilskipun. 

2) Þegar tilskipun 2002/32/EB var samþykkt lýsti fram-
kvæmdastjórnin yfir því að ákvæðin, sem mælt er fyrir 
um í I. viðauka hennar, skyldu endurskoðuð á grundvelli 
uppfærðs, vísindalegs áhættumats og með hliðsjón af 
banni við því að þynna mengaðar afurðir sem uppfylla 
ekki ákvæðin og eru ætlaðar í fóður. 

3) Sérfræðinganefnd um aðskotaefni í ferli matvæla á 
vegum Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA) 
samþykkti 2. febrúar 2005, að beiðni framkvæmda-
stjórnarinnar, álitsgerð í tengslum við kamfeklór sem 
óæskilegt efni í fóðri. 

4) Kamfeklór er skordýraeitur, sem er ekki kerfistengt, og 
notkun þess hefur verið lögð af í áföngum í flestum 
heimshlutum. Efnablöndur með kamfeklóri eru flóknar 
að samsetningu og í þeim hafa a.m.k. 202 mismunandi 
efnamyndir verið sanngreindar. Sökum þrávirkni og 
efnafræðilegra eiginleika finnst kamfeklór enn í 
umhverfinu. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 318, 6.12.2005, bls. 16. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/2006 frá 7. júlí 
2006 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 
19.10.2006, bls. 1. 

(1) Stjtíð. EB L 140, 30.5.2002, bls. 10. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/8/EB (Stjtíð. ESB L 27, 29.1.2005, 
bls. 44). 

5) Sumar efnamyndanna, s.s. CHB 32, sem eru megin-
innihaldsefni í tæknilegum blöndum, einkennast af 
tiltölulega hröðu niðurbroti, en aðrar efnamyndir, s.s. 
CHB 26, 50 og 62, eru þrávirkari og safnast í talsverðum 
mæli fyrir í fæðukeðjum. Efnamyndirnar CHB 26, 50 og 
62 geta nýst sem vísar við mat á kamfeklórmengun. 
Tilvist CHB 32 er vísir sem bendir til nýlegrar mengunar 
og gæti orðið hluti af vöktunaráætlunum til að koma upp 
um hugsanlegt, sviksamlegt athæfi. 

6) Í fóðri dýra kemur kamfeklór einkum fyrir í fisklýsi og 
fiskimjöli. Fiskafóður (einkum fyrir tegundir rándýra) 
getur innihaldið talsvert af fiskimjöli og fisklýsi. 
Fiskimjöl er síður notað fyrir önnur dýr og því verða þau 
að sama skapi fyrir minni váhrifum af völdum 
kamfeklórs í fóðri. 

7) Fiskar eru viðkvæmastir fyrir eiturhrifum kamfeklórs. 
Yfirfærsla kamfeklórs í æta vefi feitra fisktegunda er 
mikil en hjá öðrum alidýrum er hún minni. Váhrif af 
völdum kamfeklórs á menn tengjast fyrst og fremst fiski, 
einkum fituríkum tegundum, en önnur matvæli skipta 
minna máli. 

8) Því er rétt að í stað gildandi, almennra hámarksgilda fyrir 
kamfeklór í öllu fóðri verði sett ný hámarksgildi fyrir 
kamfeklór í fisklýsi, fiskimjöli og fiskafóðri til að tryggja 
að þessar afurðir skapi hvorki hættu fyrir heilbrigði 
manna né dýra. Öryggið varðandi fóður hefur verið 
aukið þar eð gildi fyrir fiskafóður, sem er gefið fiskum 
beint, hefur verið lækkað talsvert og framfylgd markviss 
eftirlits með þessum afurðum, sem eru ætlaðar sem fóður 
og vitað er að eru helsta uppspretta kamfeklórsváhrifa, 
ætti að auka öryggi fóðurs. 

9) Núverandi, almennt hámarksgildi fyrir kamfeklór 
endurspeglar ekki núverandi, eðlilega bakgrunnsmengun 
í fisklýsi. Rétt er að setja hámarksgildi fyrir fisklýsi, þar 
sem tillit er tekið til bakgrunnsgildanna, þannig að 
heilbrigði manna og dýra sé ekki stofnað í hættu. Þetta 
hámarksgildi skal endurskoðað í ljósi þess að 
nauðsynlegt er að nota fleiri aðferðir til afmengunar en 
gert hefur verið fram til þessa. 
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10) ví ber a  breyta tilskipun 2002/32/EB til samræmis vi  
etta. 

11) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari tilskipun, 
eru í samræmi vi  álit fastanefndarinnar um matvælaferli 
og heilbrig i d ra. 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Ákvæ um I. vi auka vi  tilskipun 2002/32/EB er hér me  
breytt í samræmi vi  vi aukann vi  essa tilskipun. 

2. gr. 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja nau synleg lög og 
stjórns slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 
tólf mánu um eftir gildistöku hennar. au skulu egar í sta  
senda framkvæmdastjórninni texta essara ákvæ a og sam-
svörunartöflu milli vi komandi ákvæ a og essarar tilskipunar. 

egar a ildarríkin sam ykkja essi ákvæ i skal vera í eim 
tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun egar au 
eru birt opinberlega. A ildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun. 

2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæ i úr 
landslögum sem au sam ykkja um málefni sem tilskipun essi 
tekur til. 

3. gr. 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 5. desember 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
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VI AUKI 

Ákvæ um I. vi auka vi  tilskipun 2002/32/EB er breytt og í sta  19. línu, kamfeklór (toxafen), komi eftirfarandi: 

 

Óæskileg efni Afur ir sem ætla ar eru í fó ur 
Hámarksinnihald í mg/kg 

(milljónarhlutar) fyrir fó ur me  
12% rakainnihald 

(1) (2) (3) 

— Fiskur, önnur lagard r, afur ir eirra og 
aukaafur ir, a  undanskildu fiskl si 

0,02 

— Fiskl si (**) 0,2 

,,19. Kamfeklór (toxafen) 
— summa efnamyndavísa 

CHB 26, 50 og 62 (*) 

— Fiskafó ur (**) 0,05“ 
(*) Tölusetningarkerfi  er samkvæmt Parlar, og á undan fer anna hvort „CHB“ e a „Parlar #“: 

— CHB 26: 2-endó,3-exó,5-endó, 6-exó, 8,8,10,10-októklórbornan, 
— CHB 50: 2-endó,3-exó,5-endó, 6-exó, 8,8,9,10,10-nonaklórbornan, 
— CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaklórbornan. 

(**) Gildin skulu endursko u  eigi sí ar en 31. desember 2007 me  a  a  markmi i a  lækka hámarksgildin.“  
 
 


