
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB23.1.1997 Nr.4/272700

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/642/EBE frá 27. nóvember
1990 um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á tilteknum vörum úr
jurtaríkinu, meðal annars ávöxtum og matjurtum (1), einkum
1. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/642/EBE hefur
framkvæmdastjórnin fengið umboð til að taka saman skrá yfir
varnarefnaleifar og viðmiðunargildi fyrir hámarksmagn þeirra sem
ráðinu ber að samþykkja.

Varnarefnaleifar geta verið í tilteknum vörum úr jurtaríkinu, meðal
annars ávöxtum og matjurtum, sem afleiðing ræktunaraðferða.
Taka ber mið af viðeigandi gögnum bæði hvað varðar leyfilega
notkun varnarefna og rannsóknir sem eru undir stjórn.

Til að auðveldara verði að meta hve mikið af varnarefnaleifum er
í fæðu þarf að ákveða samtímis, eftir því sem við á, viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (VHL) einstakra varnarefna í öllum helstu
fæðuþáttum. Þessi viðmiðunargildi svara til notkunar á minnsta
magni varnarefna er nægir til að halda plágum í skefjum, þannig
að leifarnar verði eins litlar og mögulegt er og viðunandi frá
eiturefnafræðilegu sjónarmiði.

Tímabært er að ákveða viðmiðunargildi fyrir hámarksmagn
tiltekinna varnarefna í vörum úr jurtaríkinu, nánar tiltekið
metídaþíóns, metómýl þíódíkarbs, amitrass, pírímífos-metýls,
aldikarbs og þíabendasóls. Vegna ófullnægjandi gagna er þó ekki
hægt að ákveða viðmiðunargildi fyrir hámarksmagn varnarefnaleifa
með tilliti til allra samsetninga á varnarefnaleifum og vörum.

Hvað þíabendasól varðar nægja fyrirliggjandi gögn ekki til að unnt
sé að ákvarða, í samræmi við gildandi reglur, viðmiðunargildi fyrir
hámark varnarefnaleifa í sítrusávöxtum. Þó hefur þíabendasól verið
tekið upp í skrána yfir efni sem er að finna í reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 3600/92 (2) og fellur undir
fyrsta áfanga vinnuáætlunarinnar sem kveðið er á um í 2. mgr. 8.
gr. tilskipunar 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu
plöntuvarnarefna (3). Eitt höfuðatriði þeirrar áætlunar er að ákveða
viðmiðunargildi fyrir hámarksmagn í tengslum við notkun efnisins
sem plöntuvarnarefnis.

Tilteknar varnarefnaleifar geta orðið eftir, einkum í kryddi, sem
nauðsynlegt gæti verið að hafa eftirlit með. Því er nauðsynlegt að
breyta I. viðauka við tilskipun 90/642/EBE til að hægt sé að taka
slíkt kryddi upp í skrá yfir vöruflokka sem viðmiðunargildi fyrir
hámarksmagn leifa gilda um.

Einungis er talið nauðsynlegt að ákveða viðmiðunargildi fyrir
hámarksmagn varnarefnaleifa í kryddi vegna tiltekinna varnarefna
með hliðsjón af eiturefnafræðilegu eðli leifanna og notkun þeirra.

Fyrirliggjandi gögn nægja þó ekki samkvæmt gildandi reglum til
þess að unnt sé að ákveða viðmiðunargildi fyrir hámarksmagn
varnarefnaleifa með tilliti til tiltekinna samsetninga varnarefnaleifa
og vara. Í slíkum tilvikum skal veita allt að fjögurra ára frest til að
safna saman nauðsynlegum gögnum. Því ætti að vera hægt að
ákveða viðmiðunargildi fyrir hámarksmagn á grundvelli þessara
gagna eigi síðar en 1. júlí 2000. Takist ekki að afla fullnægjandi
gagna fyrir þann tíma verða viðmiðunargildin ákveðin með hliðsjón
af viðeigandi ákvörðunarmörkum. Gefa ber formlegt loforð, innan
árs frá því að þessi tilskipun er samþykkt, um að nauðsynlegra
gagna verði aflað.

Viðmiðunargildi fyrir hámarksmagn varnarefnaleifa, sem eru sett
með þessari tilskipun, ber að endurskoða á grundvelli endurmats
á virkum efnum sem kveðið er á um í vinnuáætluninni sem um
getur í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar 91/414/EBE.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 197, 22. 8. 1995, bls. 14, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 51/96 frá
4. október 1996 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 350, 14. 12. 1990, bls. 71. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun 94/30/EB (Stjtíð. EB nr. L 189, 23. 7. 1994, bls. 70).

TILSKIPUN RÁÐSINS 95/38/EB

frá 17. júlí 1995

um breytingu á I. og II. viðauka við tilskipun 90/642/EBE um
hámarksmagn varnarefnaleifa í og á tilteknum vörum úr jurtaríkinu,

meðal annars ávöxtum og matjurtum, og um samantekt skrár yfir
viðmiðunargildi fyrir hámarksmagn(*)

(2) Stjtíð. EB nr. L 366, 15. 12. 1992, bls. 10.

(3) Stjtíð. EB nr. L 230, 19. 8. 1991, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun 94/43/EB (Stjtíð. EB nr. L 227, 1. 9. 1994, bls. 31).
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun 90/642/EBE er breytt sem hér segir:

1. Eftirfarandi bætist við I. viðauka:

,,Vöruflokkar Vörur innan Hlutar varanna sem viðmiðunargildi
hvers flokks fyrir hámarksmagn leifa gilda um

8. Krydd Kúmenfræ Öll varan“
Einiber
Múskathneta
Pipar, svartur og
hvítur Vanillustengur
Annað

2. II. viðauki verði A-hluti II. viðauka og bætist eftirfarandi við hann:

Varnarefnaleifar og viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (mg/kg)

,,Flokkar og dæmi um Metómýl þíódíkarb: Amitras-leifar:
vörutegundir sem samtala metómýls amitras auk umbrotsefna

VHL gildir um Metídaþíón og þíódíkarbs, þess sem innihalda
gefið upp sem 2,4 dímetýlanilín,

metómýl gefið upp sem amitras

1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir eða
ósoðnir, varðir með frystingu
en ekki að viðbættum sykri;
hnetur

i) SÍTRUSÁVEXTIR 2 b)

Greipaldin
Sítrónur
Súraldin (límónur)
Mandarínur (þar með talið
klementínur og álíka blendingar)
Appelsínur 1
Pómelóaldin
Annað a)

ii) TRJÁHNETUR (í skurn eða
án skurnar)  0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*)

Möndlur
Brasilíuhnetur
Kasúhnetur
Kastaníuhnetur
Kókoshnetur
Heslihnetur
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Makadamíahnetur
Pekanhnetur
Furuhnetur
Hjartaaldin (pístasíuhnetur)
Valhnetur
Annað

iii) KJARNAÁVEXTIR 0,3 1

Epli 1
Perur b)
Kveðar
Annað 0,05 (*)

iv) STEINALDIN b)

Apríkósur
Kirsuber a)
Ferskjur (þar með talið
nektarínur og álíka blendingar) 1
Plómur
Annað 0,2 a)

v) BER OG AÐRIR
SMÁIR ÁVEXTIR

a) Vínber 0,5 3 a)
Vínber til átu
Vínber til vínframleiðslu

b) Jarðarber (önnur en villt)  0,02 (*) 0,05 (*)  a)

c) Reyrávextir (aðrir en villtir): 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*)
Brómber
Elgsber
Lóganber
Hindber
Annað

d) Aðrir smáávextir og ber
(annað en villt) 0,02 (*)
Bláber (af tegundinni
vaccinium myrtillus)
Trönuber
Rifsber og sólber  b) a)
Garðaber
Annað 0,05 (*) 0,02 (*)

Varnarefnaleifar og viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (mg/kg)

,,Flokkar og dæmi um Metómýl þíódíkarb: Amitras-leifar:
vörutegundir sem samtala metómýls amitras auk umbrotsefna

VHL gildir um Metídaþíón og þíódíkarbs, þess sem innihalda
gefið upp sem 2,4 dímetýlanilín,

metómýl gefið upp sem amitras
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e) Villt ber og ávextir 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*)

vi) ÝMSIR ÁVEXTIR 0,02 (*)

Avókadó (lárperur)
Bananar
Döðlur
Fíkjur
Kíví (loðber)
Dvergappelsína
Litkaber
Mangó
Ólífur 1 b)
Ástaraldin
Ananas
Granatepli
Annað 0,02 (*) 0,05 (*)

2. Matjurtir, ferskar eða ósoðnar,
frosnar eða þurrar

i) RÓTAR- OG
HNÝÐISMATJURTIR 0,02 (*) 0,02 (*)

Rauðrófur
Gulrætur
Seljurót
Piparrót
Ætifífill
Nípur
Steinseljurót
Radísur 0,05
Hafursrót
Sæthnúður
Gulrófur
Næpur
Kínakartöflur
Annað 0,05 (*)

ii) LAUKAR 0,05 (*) 0,02 (*)

Hvítlaukur
Laukur a)
Skalottlaukur a)
Perlulaukur
Annað 0,02 (*)

Varnarefnaleifar og viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (mg/kg)

,,Flokkar og dæmi um Metómýl þíódíkarb: Amitras-leifar:
vörutegundir sem samtala metómýls amitras auk umbrotsefna

VHL gildir um Metídaþíón og þíódíkarbs, þess sem innihalda
gefið upp sem 2,4 dímetýlanilín,

metómýl gefið upp sem amitras
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iii) MA TJURTAALDIN

a) Kartöfluætt 0,02 (*) b)
Tómatar 0,5
Paprikur
Eggaldin a)
Annað

b) Graskersætt - neysluhæft hýði0,02 (*)  a)
Agúrkur  b)
Asíur (þrúgugúrkur)
Grasker með neysluhæfu hýði b)
Annað 0,05 (*)

c) Graskersætt -
óneysluhæft hýði 0,02 (*) 0,2 a)
Melónur
Grasker með
óneysluhæfu hýði
Vatnsmelónur
Annað

d) Sykurmaís 0,02 (*) 0,05 (*)0,02 (*)

iv) KÁL

a) Blómstrandi kál 0,02 (*) b) 0,02 (*)
Spergilkál
Blómkál
Annað

b) Höfuðkál 0,02 (*) b) 0,02 (*)
Rósakál
Höfuðkál
Annað

c) Blaðkál 0,02 (*)  b) 0,02 (*)
Kínakál
Grænkál
Annað

d) Hnúðkál 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*)

Varnarefnaleifar og viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (mg/kg)

,,Flokkar og dæmi um Metómýl þíódíkarb: Amitras-leifar:
vörutegundir sem samtala metómýls amitras auk umbrotsefna

VHL gildir um Metídaþíón og þíódíkarbs, þess sem innihalda
gefið upp sem 2,4 dímetýlanilín,

metómýl gefið upp sem amitras
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v) BLAÐMATJURTIR OG
FERSKAR KRYDDJURTIR

a) Salat og þ.u.l. 0,02 (*) b) 0,02 (*)
Karsi (garðperla)
Vorsalat
Íssalat
Vetrarsalat
Annað

b) Spínat og þ.u.l. 0,02 (*) 2 0,02 (*)
Blaðbeðja (strandblaðka)

c) Vatnakarsi 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*)

d) Jólasalat0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*)

e) Kryddjurtir  0,02 (*) b) 0,02 (*)
Kerfill
Graslaukur
Steinselja
Selleríblöð
Annað

vi) ERTUR OG

BELGÁVEXTIR (ferskt) 0,02 (*) 0,02 (*)
Baunir (með fræbelg)  b)
Baunir (án fræbelgs)
Ertur (með fræbelg) b)
Ertur (án fræbelgs)
Annað 0,05 (*)

vii)STILKMATJURTIR (ferskar) 0,02 (*)

Spergill
Fingrakornblóm
Stilksellerí
Fennika b)
Ætiþistill b)
Blaðlaukur a)
Rabarbari
Annað 0,02 (*) 0,05 (*)

Varnarefnaleifar og viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (mg/kg)

,,Flokkar og dæmi um Metómýl þíódíkarb: Amitras-leifar:
vörutegundir sem samtala metómýls amitras auk umbrotsefna

VHL gildir um Metídaþíón og þíódíkarbs, þess sem innihalda
gefið upp sem 2,4 dímetýlanilín,

metómýl gefið upp sem amitras
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viii)SVEPPIR 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*)

Ræktaðir ætisveppir
Villtir ætisveppir

3. Belgjurtir 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*)
Baunir
Linsubaunir
Ertur
Annað

4. Olíufræ
Hörfræ
Jarðhnetur
Valmúafræ (birki)
Sesamfræ
Sólblómafræ
Repjufræ 0,05
Sojabaunir 0,2
Sinnepsfræ
Baðmullarfræ a) 0,5 a)
Annað 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*)

5. Kartöflur 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*)
Nýjar kartöflur og matarkartöflur

6. Te (svart te unnið úr laufum
camellia sinensis)  b) 0,1 (*) 0,1 (*)

7. Humall (þurrkaður), þar með
talið humaltöflur og óblandað
duft 3 10 50

Varnarefnaleifar og viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (mg/kg)

,,Flokkar og dæmi um Metómýl þíódíkarb: Amitras-leifar:
vörutegundir sem samtala metómýls amitras auk umbrotsefna

VHL gildir um Metídaþíón og þíódíkarbs, þess sem innihalda
gefið upp sem 2,4 dímetýlanilín,

metómýl gefið upp sem amitras
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1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir eða ósoðnir,
varðir með frystingu en ekki að
viðbættum sykri; hnetur

i) SÍTRUSÁVEXTIR 0,2

Greipaldin
Sítrónur
Súraldin (límónur)
Mandarínur (þar með talið klementínur
og álíka blendingar) 2
Appelsínur
Pómelóaldin
Annað 1

ii) TRJÁHNETUR (í skurn eða án skurnar)

Möndlur b)
Brasilíuhnetur
Kasúhnetur
Kastaníuhnetur
Kókoshnetur
Heslihnetur b)
Makadamíahnetur
Pekanhnetur 0,2
Furuhnetur
Hjartaaldin (pístasíuhnetur) b)
Valhnetur b)
Annað 0,05 (*) 0,05 (*)

iii) KJARNAÁVEXTIR b) 0,05 (*)

Epli
Perur
Kveðar
Annað

iv) STEINALDIN b) 0,05 (*)

Apríkósur
Kirsuber
Ferskjur (þar með talið nektarínur
og álíka blendingar)
Plómur
Annað

Varnarefnaleifar og viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (mg/kg)

,,Flokkar og dæmi um Pírimífos- metýl Aldikarb-leifar:
vörutegundir sem samtala aldikarbs,

VHL gildir um súlfoxíða þess og
súlfóna, gefið upp

sem aldikarb
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v) BER OG AÐRIR SMÁIR ÁVEXTIR

a) Vínber til átu og vínframleiðslu b) 0,05 (*)
Vínber til átu
Vínber til vínframleiðslu

b) Jarðarber (önnur en villt) b)  b)

c) Reyrávextir (aðrir en villtir): 0,05 (*) 0,05 (*)
Brómber
Elgsber
Lóganber
Hindber
Annað

d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt) 0,05 (*) 0,05 (*)
Bláber (af tegundinni vaccinium myrtillus)
Trönuber
Rifsber og sólber Garðaber
Annað

e) Villt ber og ávextir 0,05 (*) 0,05 (*)

vi) ÝMSIR ÁVEXTIR

Avókadó (lárperur)
Bananar b)
Döðlur
Fíkjur
Kíví (loðber) 2
Dvergappelsína
Litkaber
Mangó
Ólífur b)
Ástaraldin
Ananas
Granatepli
Annað 0,05 (*) 0,05 (*)

2. Matjurtir, ferskar eða ósoðnar,
frosnar eða þurrar

i) RÓTAR- OG HNÝÐISMATJURTIR
Rauðrófur b)
Gulrætur 1 b)
Seljurót
Piparrót

Varnarefnaleifar og viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (mg/kg)

,,Flokkar og dæmi um Pírimífos- metýl Aldikarb-leifar:
vörutegundir sem samtala aldikarbs,

VHL gildir um súlfoxíða þess og
súlfóna, gefið upp

sem aldikarb
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Ætifífill
Nípur b)
Steinseljurót
Radísur
Hafursrót
Sæthnúður
Gulrófur
Næpur
Kínakartöflur
Annað 0,05 (*) 0,05 (*)

ii) LAUKAR b) 0,05 (*)

Hvítlaukur
Laukur
Skalottlaukur
Perlulaukur
Annað

iii) MA TJURTAALDIN

a) Kartöfluætt b)
Tómatar b)
Paprikur
Eggaldin
Annað 0,05 (*)

b) Graskersætt - neysluhæft hýði b) 0,05 (*)
Agúrkur
Asíur (þrúgugúrkur)
Grasker með neysluhæfu hýði
Annað

c) Graskersætt - óneysluhæft hýði b) 0,05 (*)
Melónur
Grasker með óneysluhæfu hýði
Vatnsmelónur
Annað

d) Sykurmaís  0,05 (*) 0,05 (*)

iv) KÁL

a) Blómstrandi kál 1
Spergilkál b)
Blómkál 0,2
Annað 0,05 (*)

Varnarefnaleifar og viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (mg/kg)

,,Flokkar og dæmi um Pírimífos- metýl Aldikarb-leifar:
vörutegundir sem samtala aldikarbs,

VHL gildir um súlfoxíða þess og
súlfóna, gefið upp

sem aldikarb
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b) Höfuðkál
Rósakál 2 0,2
Höfuðkál b)
Annað  b) 0,05 (*)

c) Blaðkál b) 0,05 (*)
Kínakál
Grænkál
Annað

d) Hnúðkál b) 0,05 (*)

v) BLAÐMATJURTIR OG
FERSKAR KRYDDJURTIR

a) Salat og þ.u.l. b) 0,05 (*)
Karsi (garðperla)
Vorsalat
Íssalat
Vetrarsalat
Annað

b) Spínat og þ.u.l. b) 0,05 (*)
Blaðbeðja (strandblaðka)

c) Vatnakarsi 0,05 (*) 0,05 (*)

d) Jólasalat 0,05 (*) 0,05 (*)

e) Kryddjurtir b) 0,05 (*)
Kerfill
Graslaukur
Steinselja
Selleríblöð
Annað

vi) ERTUR OG BELGÁVEXTIR (ferskt) 0,05 (*)

Baunir (með fræbelg)
Baunir (án fræbelgs)
Ertur (með fræbelg)
Ertur (án fræbelgs) 0,05 (*)
Annað b)

Varnarefnaleifar og viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (mg/kg)

,,Flokkar og dæmi um Pírimífos- metýl Aldikarb-leifar:
vörutegundir sem samtala aldikarbs,

VHL gildir um súlfoxíða þess og
súlfóna, gefið upp

sem aldikarb
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vii)STILKMATJURTIR (ferskar) b)

Spergill
Fingrakornblóm
Stilksellerí
Fennika
Ætiþistill
Blaðlaukur b)
Rabarbari
Annað 0,05 (*)

viii)SVEPPIR 0,05 (*)

Ræktaðir ætisveppir 2
Villtir ætisveppir 0,05 (*)

3. Belgjurtir b) 0,05 (*)
Baunir
Linsubaunir
Ertur
Annað

4. Olíufræ
Hörfræ b) b)
Jarðhnetur b)
Valmúafræ (birki)
Sesamfræ
Sólblómafræ
Repjufræ b) b)
Sojabaunir b)
Sinnepsfræ
Baðmullarfræ  b) b)
Annað  0,05 (*) 0,05 (*)

5. Kartöflur 0,05 (*) b)
Nýjar kartöflur og matarkartöflur

6. Te (svart te unnið úr laufum camellia sinensis) 0,05 (*) 0,05 (*)

7. Humall (þurrkaður), þar með talið
humaltöflur og óblandað duft 0,05 (*) b)

Varnarefnaleifar og viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (mg/kg)

,,Flokkar og dæmi um Pírimífos- metýl Aldikarb-leifar:
vörutegundir sem samtala aldikarbs,

VHL gildir um súlfoxíða þess og
súlfóna, gefið upp
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1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir eða ósoðnir, varðir með
frystingu en ekki að viðbættum sykri; hnetur

i) SÍTRUSÁVEXTIR 6
Greipaldin
Sítrónur
Súraldin (límónur)
Mandarínur (þar með talið klementínur
og álíka blendingar)
Appelsínur
Pómelóaldin
Annað

ii) TRJÁHNETUR (í skurn eða án skurnar) 0,1 (*)

Möndlur
Brasilíuhnetur
Kasúhnetur
Kastaníuhnetur
Kókoshnetur
Heslihnetur
Makadamíahnetur
Pekanhnetur
Furuhnetur
Hjartaaldin (pístasíuhnetur) Valhnetur
Annað

iii) KJARNAÁVEXTIR 5

Epli
Perur
Kveðar
Annað

iv) STEINALDIN

Apríkósur
Kirsuber b)
Ferskjur (þar með talið nektarínur og álíka blendingar)
Plómur
Annað 0,05 (*)

v) BER OG AÐRIR SMÁIR ÁVEXTIR

a) Vínber til átu og vínframleiðslu  b)
Vínber til átu
Vínber til vínframleiðslu

Varnarefnaleifar og viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (mg/kg)

,,Flokkar og dæmi um vörutegundir sem Þíabendasól
VHL gildir um
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b) Jarðarber (önnur en villt) 5

c) Reyrávextir (aðrir en villtir):
Brómber
Elgsber
Lóganber
Hindber  b)
Annað 0,05 (*)

d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt)
Bláber (af tegundinni vaccinium myrtillus)
Trönuber
Rifsber og sólber b)
Garðaber b)
Annað 0,05 (*)

e) Villt ber og ávextir 0,05 (*)

vi) ÝMSIR ÁVEXTIR

Avókadó (lárperur)
Bananar 3
Döðlur
Fíkjur
Kíví (loðber)
Dvergappelsína
Litkaber
Mangó
Ólífur
Ástaraldin
Ananas
Granatepli
Annað 0,05 (*)

2. Matjurtir, ferskar eða ósoðnar, frosnar eða þurrar

i) RÓTAR- OG HNÝÐISMATJURTIR

Rauðrófur  b)
Gulrætur
Seljurót
Piparrót
Ætifífill
Nípur

Varnarefnaleifar og viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (mg/kg)

,,Flokkar og dæmi um vörutegundir sem Þíabendasól
VHL gildir um
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Steinseljurót
Radísur
Hafursrót
Sæthnúður
Gulrófur
Næpur
Kínakartöflur
Annað 0,05 (*)

ii) LAUKAR

Hvítlaukur b)
Laukur b)
Skalottlaukur b)
Perlulaukur
Annað  0,05 (*)

iii) MATJURTAALDIN

a) Kartöfluætt
Tómatar b)
Paprikur b)
Eggaldin
Annað 0,05 (*)

b) Graskersætt - neysluhæft hýði
Agúrkur  b)
Asíur (þrúgugúrkur)
Grasker með neysluhæfu hýði
Annað 0,05 (*)

c) Graskersætt - óneysluhæft hýði
Melónur b)
Grasker með óneysluhæfu hýði
Vatnsmelónur b)
Annað 0,05 (*)

d) Sykurmaís 0,05 (*)

iv) KÁL

a) Blómstrandi kál
Spergilkál 5
Blómkál
Annað 0,05 (*)

Varnarefnaleifar og viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (mg/kg)

,,Flokkar og dæmi um vörutegundir sem Þíabendasól
VHL gildir um
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b) Höfuðkál
Rósakál b)
Höfuðkál 0,05 (*)
Annað 0,05 (*)

c) Blaðkál
Kínakál
Grænkál
Annað

d) Hnúðkál 0,05 (*)

v) BLAÐMATJURTIR OG
FERSKAR KRYDDJURTIR

a) Salat og þ.u.l.
Karsi (garðperla)
Vorsalat Íssalat b)
Vetrarsalat
Annað 0,05 (*)

b) Spínat og þ.u.l. 0,05 (*)
Blaðbeðja (strandblaðka)

c) Vatnakarsi 0,05 (*)

d) Jólasalat 0,05 (*)

e) Kryddjurtir 0,05 (*)
Kerfill
Graslaukur
Steinselja
Selleríblöð
Annað

vi) ERTUR OG BELGÁVEXTIR (ferskt)

Baunir (með fræbelg) b)
Baunir (án fræbelgs) b)
Ertur (með fræbelg)
Ertur (án fræbelgs)
Annað 0,05 (*)

Varnarefnaleifar og viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (mg/kg)

,,Flokkar og dæmi um vörutegundir sem Þíabendasól
VHL gildir um
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vii)STILKMATJURTIR (ferskar)

Spergill b)
Fingrakornblóm
Stilksellerí b)
Fennika
Ætiþistill
Blaðlaukur b)
Rabarbari
Annað 0,05 (*)

viii)SVEPPIR
Ræktaðir ætisveppir b)
Villtir ætisveppir 0,05 (*)

3. Belgjurtir 0,05 (*)
Baunir
Linsubaunir
Ertur
Annað

4. Olíufræ 0,05 (*)
Hörfræ
Jarðhnetur
Valmúafræ (birki)
Sesamfræ
Sólblómafræ
Repjufræ
Sojabaunir
Sinnepsfræ
Baðmullarfræ
Annað

5. Kartöflur
Nýjar kartöflur b)
Matarkartöflur 5

6. Te (svart te unnið úr laufum camellia sinensis) 0,01 (*)

7. Humall (þurrkaður), þar með talið humaltöflur
og óblandað duft 0,01 (*)

(*) Sýnir lægri mörk greiningarákvörðunar.

a) b) Hafi mörkin ekki verið samþykkt fyrir 1. júlí 2000 gilda eftirfarandi viðmiðunargildi fyrir hámarksmagn:

a) 0,02 (*).

b) 0,05 (*).“

Varnarefnaleifar og viðmiðunargildi
fyrir hámarksmagn leifa (mg/kg)

,,Flokkar og dæmi um vörutegundir sem Þíabendasól
VHL gildir um
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Gjört í Lúxemborg 17. júlí 1995.

Fyrir hönd ráðsins,

L. ATIENZA SERNA

forseti.

2. gr.
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
1. júlí 1996.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær
verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

3. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.


