
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB31.12.1994 Nr.57/0067

TILSKIPUN RÁÐSINS 94/29/EB

frá 23. júní 1994

um breytingu á viðaukunum við tilskipanir 86/362/EBE og 86/363/EBE um hámarksmagn
varnarefnaleifa í og á kornvörum og matvælum úr dýraríkinu(*)

(1) Stjtíð. EB nr. L 221, 7. 8. 1986, bls. 37. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun 93/57/EBE (Stjtíð. EB nr. L 211, 23. 8. 1993, bls. 1).

(2) Stjtíð. EB nr. L 221, 7. 8. 1986, bls. 43. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun 93/57/EBE (Stjtíð. EB nr. L 211, 23. 8. 1993, bls. 1).

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 189, 23. 7. 1994, bls. 67, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/94 frá 15.
desember 1994 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 86/362/EBE frá 24. júlí 1986
um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á kornvörum (1), einkum
11. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 86/363/EBE frá 24. júlí 1986
um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á matvælum úr dýraríkinu
(2), einkum 11. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Framkvæmdastjórnin hefur fengið umboð með hliðsjón af
tilskipunum 86/362/EBE og 86/363/EBE til að gera skrá yfir
varnarefnaleifar og hámarksmagn þeirra sem ráðinu ber að
samþykkja.

Í ljósi aukinnar þekkingar á sviði vísinda og tækni og þeirra krafna
sem eru gerðar í tengslum við almannaheilbrigði og landbúnað
ber að auka við II. viðauka við ofangreindar tilskipanir með því
að bæta við ákvæðum varðandi aðrar varnarefnaleifar í

kornvörum og matvælum úr dýraríkinu, þ.e. damínósíð, lambda-
sýalótrín, etefón, própíkónasól, karbófúran, karbósúlfan,
benfúrakarb, fúraþíókarb, sýflútrín, metalaxýl, benalaxýl og
fenarímól.

Þó eru tiltæk gögn ófullnægjandi að því er varðar ákveðnar
samsetningar varnarefna fyrir kornvörur/matvæli úr dýraríkinu.
Ekki lengri en fjögurra ára frest þarf til þess að afla slíkra gagna.
Því ber að ákveða hámarksmagn á grundvelli slíkra gagna eigi
síðar en 30. júní 1999. Reynist ekki unnt að afla fullnægjandi
gagna fyrir þann tíma verður magnið ákveðið með hliðsjón af
gildandi ákvörðunarmörkum.

Til þess að meta betur inntöku varnarefnaleifa með fæðu ber að
ákveða samtímis, ef unnt er, hámarksmagn einstakra
varnarefnaleifa í öllum meginefnisþáttum fæðunnar. Þetta magn
jafngildir því lágmarksmagni varnarefna sem notað er til að ná
viðunandi árangri þannig að magn leifa verður eins lítið og unnt
er og ásættanlegt í eiturefnafræðilegu tilliti.

Endurskoða verður hámarksmagn varnarefnaleifa sem ákveðið
er í þessari tilskipun með hliðsjón af endurmati á virkum efnum
sem kveðið er á um í starfsáætlun í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar
ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu
plöntuvarnarefna(3).

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

(3) Stjtíð. EB nr. L 230, 19. 8. 1991, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 93/71/EBE (Stjtíð. EB nr. L
221, 31. 8. 1993, bls. 27).
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1. gr.
Eftirfarandi varnarefnaleifum skal bætt við hluta A í II. viðauka:

Varnarefnaleifar     Hámarksmagn í mg/kg
                  (ppm)

42. SÝFLÚTRÍN, þ.m.t. önnur blönduð ísómerísk innihaldsefni 0,05(*): maís
(samtala ísómera) 0,02(*): annað korn

43. METALAXÝL 0,05(*)

44. BENALAXÝL 0,05(*)

45. FENARÍMÓL a): hveiti, bygg
0,02(*): annað korn

46. PRÓPÍKÓNASÓL 0,05(*)

47. DAMÍNÓSÍÐ, (samtala af damínósíði og 1,1-dímetýlhýdrasín 0,02(*)
gefið upp sem damínósíð)

48. LAMBDA-SÝALÓTRÍN 0,05: bygg
0,02(*): annað korn

49. ETEFÓN b): maís
0,2: hveiti og rúghveiti
0,5: bygg og rúgur
0,05(*): annað korn

50. KARBÓFÚRAN (samtala karbófúrans og 3-hýdroxý- c): hrísgrjón og hafrar
karbófúrans gefið upp sem karbófúran) 0,1(*): annað korn

51. KARBÓSÚLFAN 0,05(*)

52. BENFÚRAKARB b): maís
0,05(*): annað korn

53. FÚRAÞÍÓKARB 0,05(*)

(*) Sýnir önnur mörk greiningarákvörðunar.

a) b) c) Hafi annað ekki verið samþykkt skulu eftirfarandi hámarksmörk gilda frá og með 30. júní 1999:

a): 0,02(*),

b): 0,05(*),

c): 0,1(*).
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2. gr.
1. Eftirtöldum varnarefnaleifum skal bætt við hluta A í II. viðauka tilskipunar 86/363/EBE:

Varnarefnaleifar Hámarksgildi í mg/kg (ppm)

í kjöti, kjötvörum,
öðrum hlutum og

dýrafitu sem skráð eru í
I. viðauka undir

tollskrárnúmerum úr 0201,
0202, 0203, 0204, 0205 00 00,

0206, 0207,

úr 0208, 0209 00, 0210, 1601
00, 1602(1), (4)

fyrir ógerilsneydda
mjólk og nýmjólk úr
kúm sem skráð eru í

I. viðauka undir
tollskrárnúmeri 0401:
fyrir önnur matvæli

undir tollskrárnúmerum
0401, 0402, 0405 00,

0406 samkvæmt
(2) og (4)

af skurnlausum ferskum
eggjum,

fyrir fuglsegg og
eggjarauður sem skráð eru

í I. viðauka undir
tollskrárnúmeri úr

0407 og 0408(3) (4)

15. SÝFLÚTRÍN,       0,05                                 0,02(*)                            0,02(*)
þ.m.t. önnur
blönduð ísómerísk
innihaldsefni
(samtala ísómera)

16. LAMBDA- 0,5                                 0,05(*)                            0,02(*)
SÝALÓTRÍN,
þ.m.t. önnur
blönduð ísómerísk
innihaldsefni
(samtala ísómera)

(*) Sýnir mörk greiningarákvörðunar.

(1) Þegar um er að ræða matvæli með 10% fituinnihald eða minna miðað við þyngd miðast leifarnar við heildarþyngd
úrbeinaðra matvæla. Í slíkum tilvikum er hámarksmagnið einn tíundi af magninu miðað við fituinnihald, en verður að
vera að minnsta kosti 0,01 mg/kg.

(2) Þegar ákvarða skal varnarefnaleifar í ógerilsneyddri kúamjólk og nýmjólk er miðað við 4% fituinnihald af þyngd.
Fyrir ógerilsneydda mjólk og nýmjólk úr öðrum dýrum eru leifarnar gefnar upp miðað við fituinnihald.

Fyrir önnur matvæli sem talin eru upp í I. viðauka undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0405 00 og 0406:

- með fituinnihald innan við 2% miðað við þyngd, er hámarksgildið helmingur af því sem sett er fyrir ógerilsneydda
mjólk og nýmjólk.

- með fituinnihald 2% eða meiri miðað við þyngd, er hámarksgildið gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er
hámarksgildið 25 sinnum það sem sett er fyrir ógerilsneydda mjólk og nýmjólk.

(3) Fyrir eggjaafurðir með meira fituinnihald en 10% skal gefa hámarksgildi upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er
hámarksgildið 10 sinnum hærra en hámarksgildi fyrir fersk egg.

(4) Neðanmálsgreinar (1), (2) og (3) gilda ekki þegar mörk greiningarákvörðunar eru sýnd.

(þó ekki 0207 kjöt af
alifuglum)

0,02(*)
(0207 kjöt af alifuglum)
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2.  Eftirtöldum varnarefnaleifum skal bætt við hluta B í II. viðauka tilskipunar 86/363/EBE:

Varnarefnaleifar                     Hámarksgildi í mg/kg (ppm)

fyrir mjólk og
mjólkurafurðir sem

skráðar eru í I. viðauka
undir tollskrárnúmerum
0401, 0402, 0405 00 og

0406

af skurnlausum ferskum
eggjum, fyrir fuglsegg og

eggjarauður skráðar í
I. viðauka undir

tollskrárnúmeri úr
0407 00 og 0408

í kjöti, kjötvörum,
öðrum hlutum og

dýrafitu sem skráð eru í
I. viðauka undir

tollskrárnúmerum úr
0201, 0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206, 0207,
úr 0208, 0209 00, 0210,

1601 00 og 1602

17. FENARÍMÓL úr 0208 a) 0,02(*) 0,02(*)
lifur + nýra
0,02(*) aðrar afurðir

18. METALAXÝL 0,5(*) 0,05(*) 0,05(*)

19. BENALAXÝL 0,5(*) 0,05(*) 0,05(*)

20. DAMÍNÓSÍÐ 0,05 0,05(*) 0,05(*)
(samtala damí-
nósíðs og 1,1-
dímetýl- hýdrasín
gefið upp sem
damínósíð)

21. ETEFÓN 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

22. PRÓPÍKÓNASÓL úr 0206 0,1 lifur úr 0,1(*) 0,05(*)
jórturdýrum

23. KARBÓFÚRAN 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*)
(samtala karbófúran
og 3-hýdroxý-
karbófúran gefið
upp sem karbó-
fúran)

24. KARBÓSÚLFAN 0,5(*) 0,05(*) 0,05(*)

25. BENEFÚRAKARB 0,5(*) 0,05(*) 0,05(*)

26. FÚRAÞÍÓKARB 0,5(*) 0,05(*) 0,05(*)

(*) Sýnir mörk greiningarákvörðunar.

(a) Hafi annað ekki verið samþykkt skulu eftirfarandi hámarksmörk gilda frá og með 30. júní 1999: 0,02
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3. gr.
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
30. júní 1995.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau
verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

4. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins.

5. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Lúxemborg 23. júní 1994.

Fyrir hönd ráðsins,

G. MORAITIS

forseti


