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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2000/24/EB 2002/EES/12/18
frá 28. apríl 2000

um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 76/895/EBE, 86/362/EBE, 86/363/EBE 
og 90/642/EBE um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á kornvörum, matvælum úr 

dýraríkinu og tilteknum vörum úr jurtaríkinu, meðal annars ávöxtum og matjurtum(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

m eð h liðsjón a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins,

m eð hliðsjón  a f  tilsk ipun ráðsins 76/895/EB E frá 23. nóvem ber 1976 um  hám arksm agn varnarefnaleifa í 
og á ávöxtum  og m atjurtum  (1), eins og henni var síðast breytt m eð tilsk ipun 97/41/EB (2), einkum  5. gr.,

m eð hliðsjón  a f  tilsk ipun ráðsins 86/362/EBE frá 24. jú lí 1986 um  hám arksm agn varnarefnaleifa í og á 
kornvörum  (3), eins og henni var síðast breytt m eð tilsk ipun fram kvæ m dastjórnarinnar 1999/71/EB (4), 
einkum  10. gr.,

m eð hliðsjón  a f  tilsk ipun ráðsins 86/363/EBE frá 24. jú lí 1986 um  hám arksm agn varnarefnaleifa í og á 
m atvælum  úr dýraríkinu (5), eins og henni var síðast breytt m eð tilsk ipun 1999/71/EB, einkum  10. gr.,

m eð hliðsjón  a f  tilsk ipun ráðsins 90/642/EBE frá 27. nóvem ber 1990 um  hám arksm agn varnarefnaleifa í 
og á tilteknum  vörum  úr jurtarík inu , m eðal annars ávöxtum  og m atjurtum  (6), eins og henni var síðast 
breytt m eð tilsk ipun 1999/71/EB, einkum  7. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Þegar um  er að ræ ða korn  og afurðir ú r jurtarík inu , þar m eð tald ir ávextir og grænm eti, svarar 
leyfilegt hám arksm agn leifa til notkunar á m innsta m agni varnarefna sem næ gir til að verja plöntur, 
þannig að leifarnar verði eins litlar og m ögulegt er og v iðunandi frá eiturefnafræ ðilegu sjónarm iði, 
einkum  m eð tilliti til um hverfisverndar og að því er varðar það m agn sem áæ tlað er að berist m eð 
fæðu. Þegar um  er að ræ ða m atvæ li ú r dýraríkinu svarar leyfilegt hám arksm agn leifa til neyslu dýra 
á korni og afurðum  úr jurtarík inu , m eðhöndluðum  m eð varnarefnum , sem leið ir a f  sér leifar bæ ði í 
dýrum  og dýraafurðum , auk þess að tekið er tillit til beinna áhrifa a f  notkun dýralyfja þegar það á 
við.

2) L eyfileg t hám arksm agn leifa er ákvarðað við lægri m örk greiningarákvörðunar e f  leyfileg notkun 
plöntuvarnarefnis hefur ekki í för m eð sér greinanlegar varnarefnaleifar í eða á m atvæ lunum  eða e f 
engin notkun  er leyfð eða e f  notkun, sem aðildarríkin hafa leyft, hefur ekki verið rökstudd 
næ gjanlegum  gögnum  eða e f  notkun í þriðju löndum , sem hefur í för m eð sér efnaleifar í eða á 
m atvæ lum  sem kunna að fara í dreifingu á m arkaði bandalagsins, hefur ekki verið rökstudd m eð 
næ gjan lega traustum  gögnum.

3) Stöðugt ber að endurskoða leyfilegt hám arksm agn varnarefnaleifa. H eim ilt er að breyta m agninu 
m eð tilliti til nýrra upplýsinga og gagna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 107, 4.5.2000, bls. 28, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2001 
frá 19. júní 2001 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES- 
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 44, 6.9.2001, bls. 7.

(') Stjtíð. EB L 340, 9.12.1976, bls. 26.
(2) Stjtíð. EB L 184, 12.7.1997, bls. 33.
(3) Stjtíð. EB L 221, 7.8.1986, bls. 37.
(4) Stjtíð. EB L 194, 27.7.1999, bls. 36.
(5) Stjtíð. EB L 221, 7.8.1986, bls. 43.
(6) Stjtíð. EB L 350, 14.12.1990, bls. 71.
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4) A ram ít, barban, klórbensílat, klórfenson, klóroxúron, klórbensíð, 1 ,1-díklór-2,2-bis(etýl-fenýl-)etan 
og díallat eru annað hvort ekki lengur heim iluð til notkunar innan bandalagsins eða ekki lengur í 
notkun innan bandalagsins. M eð tilsk ipun  ráðsins 82/528/EBE (1) voru leifar aram íts og 
klórfensons felldar brott ú r II. viðauka við tilsk ipun 76/895/EB E en hefur síðan þá ekki verið bæ tt 
við viðaukana við tilskipanir 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE. M eð tilskipun ráðsins 
93/58/EBE (2) vo ru  leifar klórbensíðs og 1,1-díklóró-2,2-bis(4-etýl-fenýl-)etans felldar brott úr
II. v iðauka v ið  tilsk ipun 76/895/EBE, en  hefur síðan þá ekki verið  bæ tt v ið  viðaukana v ið  
tilsk ipan ir 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE. N auðsynlegt er að bæ ta öllum  þessum  leifum  
v ið  viðaukana v ið  tilskipan ir 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE svo að hæ gt sé að fylgjast 
m eð og hafa eftirlit m eð notkun  þeirra og til að vernda neytendur

5) T akm örkuð leyfi fyrir klórbúfam  og m etoxýklór eru enn í gildi í bandalaginu. Þess er ekki vænst að 
heim iluð notkun vald i greinanlegum  leifum  í m atvælum . Leyfilegt hám arksm agn fyrir þessar leifar 
hefur verið  ákvarðað í II. v iðauka v ið  tilsk ipun 76/895/EBE.

6) N auðsynlegt er að taka upp ákvæði tilskipunar 76/895/EBE í tilskipunum  86/362/EBE, 
86/363/EBE og 90/642/EBE til þess að ákvarða leyfilegt hám arksm agn varnarefnaleifa fyrir 
barban, klórbúfam , klórbensílat, k lóroxrúon, díallat og m etoxýklór innan bandalagsins. N okkrum  
þessara ákvæða ber að breyta í ljósi fram fara í v ísindum  og tækni, sem og breytinga á notkun eða 
leyfum  á innlendum  vettvangi eða á vettvangi bandalagsins.

7) L eyfileg t hám arksm agn leifa í bandalaginu og það m agn, sem m æ lt er m eð í C odex A lim entarius, 
er ákvarðað og m etið m eð svipuðum  aðferðum . A ð klórbensílati undanskildu  hefur ekkert 
hám arksm agn leifa verið  ákvarðað í C odex fyrir v irku  efnin  sem þessi tilsk ipun gildir um. Leyfilegt 
hám arksm agn leifa í C odex fyrir k lórbensílat hefur verið afturkallað (3). Leyfi fyrir plöntu- 
varnarefnum  í þ rið ju  löndum  getur byggst á m eira m agni varnarefna eða skem m ra hléi á notkun 
fyrir uppskeru  en  leyft er í bandalaginu og getur því haft í för m eð sér m eira m agn leifa. R áðgast 
hefur verið  v ið  v iðskip talönd bandalagsins, gegnum  A lþjóðaviðskiptastofnunina, um  það m agn sem 
ákvarðað hefur verið  í þessari tilsk ipun og athugasem dir þeirra teknar til greina og ræ ddar í 
fastanefndinni um  plöntuheilbrigði. Evrópubandalagið m un kanna m öguleikann á því að ákvarða 
vikm örk fyrir leyfilegt hám arksm agn leifa tiltekinna sam setninga varnarefna og p lantna þegar um  
innflutning er að ræ ða e f  v iðunandi gögn eru  lögð fram.

8) L eyfileg t hám arksm agn varnarefnaleifa, sem ákvarðað er m eð þessari tilskipun, getur þurft að 
endurskoða á grundvelli endurm ats á virkum efnum  sem kveðið er á um  í vinnuáætluninni sem um  
getur í 2. mgr. 8. gr. tilsk ipunar ráðsins 91/414/EBE frá 15. jú lí 1991 um  m arkaðssetningu 
plöntuvarnarefna (4) eins og henni var síðast breytt m eð tilsk ipun fram kvæ m dastjórnarinnar 
1999/80/EB (5).

9) Á  grundvelli þeirra upplýsinga, sem er að finna í C odex A lim entarius, var leyfilegt hám arksm agn 
kartapleifa í tei ákvarðað 20 m g/kg í lögg jöf bandalagsins. Á  29. fundi C odex-nefndarinnar um 
varnarefnaleifar var m æ lt m eð því að öll gildi fyrir leyfilegt hám arksm agn hins virka efnis verði 
afturkölluð (6).

10) Þ ar eð lýsingar á SA T-núm erum  í I. og II. v iðauka v ið  tilsk ipun  86/363/EBE eru  ekki næ gilega 
skýrar hafa kom ið upp vandam ál v ið  flokkun sýna að því er varðar tilkynningarregluna sam kvæm t 
7. gr. tilsk ipunar 86/363/EBE.

11) N otkun  D D T sem  plöntuvarnarefnis er óheim il í bandalaginu. Til að gera ráð  fyrir þeim  m öguleika 
að um hverfism engun a f  völdum  leifa geti vald ið  því að D D T-leifar fyrirfinnist í eggjum  var 
ákveðið m eð tilsk ipun  ráðsins 93/57/EBE (7) að leyfilegt hám arksm agn leifa fyrir D D T í 
fuglseggjum  og eggjarauðum  skyldi vera 0,1 m g/kg í lögg jöf bandalagsins. E ftirlitsgögn um  D D T í 
eggjum  í aðildarríkjum  bandalagsins og í N oregi gefa til kynna að hæ gt sé að draga úr þessu  
leyfilega hám arksm agni.

(') Stjtíð. EB L 234, 9.8.1982, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 211, 23.8.1993, bls. 6.
(3) ALINORM 93/24A.
(4) Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1.
(5) Stjtíð. EB L 210, 10.8.1999, bls. 13.
(6) ALINORM 97/24A, II. viðauki
(7) Stjtíð. EB L 211, 23.8.1993, bls. 1.
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12) Þæ r ráðstafanir, sem kveðið er á um  í þessari tilskipun, eru í sam ræm i v ið  álit fastanefndarinnar um  
plöntuheilbrigði.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru  hér m eð gerðar á II. v iðauka v ið tilsk ipun 76/895/EBE:

1. Færslur, sem vísa til klórbensílats, klóroxúrons og m etoxýklórs, falli brott.

2. „K lórprófam “ kom i í stað „barbans, klórprófam s og klórbúfam s“ .

3. „T ríallat“ kom i í stað „díallats og tríallats“ .

2. gr.

T ilskipun 86/362/EBE er breytt sem hér segir:

E ftirfarandi varnarefnaleifum  skal bæ ta v ið  A -hluta II. viðauka:

Varnarefnaleif Hámarksmagn (mg/kg)
Barban 0,05 (*)
Klórbensílat 0,02(*)
Klórbúfam 0,05 (*)
Klórbensíð 0,01 (*)
Klóroxúron 0,05 (*)
Aramít 0,01 (*)
Klórfenson 0,01 (*)
Metoxýklór 0,01 (*)
1,1-díklóró-2,2-bis(4-etýl-fenýl-)etan 0,01 (*)
Díallat 0,05 (*)
(*) Sýnir lægri mörk greiningarákvörðunar.

3. gr.

T ilskipun 86/363/EBE er breytt sem hér segir:

1. E ftirfarandi varnarefnaleifum  skal bæ ta v ið  A -hluta II. viðauka:

Varnarefnaleif

Hámarksmagn (mg/kg)
Af fitu sem er í kjöti, 

unnum kjötvörum, inn- 
mati og dýrafitu sem 
skráð eru í I. viðauka 
undir SAT-númerum 

0201, 0202, 0203, 0204, 
0205 00 00, 0206, 0207, 
úr 0208, 0209 00, 0210, 
1601 00 og 1602 (') (4)

Fyrir mjólk og nýmjólk úr 
kúm sem skráð er í 

I. viðauka undir SAT- 
númeri 0401 ; fyrir önnur 

matvæli undir SAT- 
númerum 0401, 0402, 

0405 00 og 0406 í 
samræmi við (2) (4)

Af skurnlausum nýjum 
eggjum fyrir fuglsegg og 
eggjarauður sem skráð 
eru í I. viðauka undir 

SAT-númerum 0407 00 
og 0408 (3) (4)

Aramít 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)
Klórfenson 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
Klóroxúron 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
Klórbensíð 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
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Hámarksmagn (mg/kg)

Varnarefnaleif

Af fitu sem er í kjöti, 
unnum kjötvörum, inn- 
mati og dýrafitu sem 
skráð eru í I. viðauka 
undir SAT-númerum 

0201, 0202, 0203, 0204, 
0205 00 00, 0206, 0207, 
úr 0208, 0209 00, 0210, 
1601 00 og 1602 (') (4)

Fyrir mjólk og nýmjólk úr 
kúm skráða í I. viðauka 
undir SAT-númeri 0401; 
fyrir önnur matvæli undir 

SAT-númerum 0401, 
0402, 0405 00 og 0406 í 

samræmi við (2) (4)

Af skurnlausum nýjum 
eggjum fyrir fuglsegg og 
eggjarauður sem skráð 
eru í I. viðauka undir 

SAT-númerum 0407 00 
og 0408 (3) (4)

Metoxýklór 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)
1,1-díklóró-2,2-bis (4-etýl-fenýl-) 
-etan

0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

Barban 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
Klórbensílat 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)
(*) Sýnir lægri mörk greiningarákvörðunar.
(1) Þegar um er að ræða matvæli með 10% fituinnihaldi eða minna 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 leifamagnið í hrárri mjólk og nýmjólk úr kúm er miðað við 4% fituinnihald miðað við þyngd.
Fyrir hrámjólk og nýmjólk úr öðrum dýrum eru leifarnar gefnar upp miðað við fituinnihald. Fyrir önnur matvæli skráð í 
I. viðauka undir SAT-númerum 0401, 0402, 0405 00 og 0406:
— með fituinnihaldi innan við 2% miðað við þyngd er hámarksmagnið helmingur af því sem sett er fyrir hrámjólk og 

nýmjólk,
— með fituinnihaldi 2% eða meira miðað við þyngd er hámarksmagn gefið upp í mg/kg af fitu. í slíkum tilvikum er 

hámarksgildið 25 sinnum það sem sett er fyrir hrámjólk og nýmjólk.
(3) Fyrir egg og eggafurðir með meira en 10% fituinnihaldi er hámarksmagn gefið upp í mg/kg af fitu. í slíkum tilvikum er 

hámarksmagnið 10 sinnum það sem sett er fyrir ný egg.
(4) 1., 2. og 3. neðanmálsgrein gilda ekki ef lægra mark greiningarákvörðunar er gefið upp.

2. E ftirfarandi varnarefnaleifum  skal bæ ta v ið  B -hluta II. viðauka:

Hámarksmagn (mg/kg)

Varnarefnaleif

Af kjöti, þar með talinni 
fitu, unnum kjötvörum, 
innmati og dýrafitu sem 

skráð eru í I. viðauka 
undir SAT-númerum 

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

1601 00 og 1602

Fyrir mjólk og 
mjólkurvörur sem skráð 

eru í I. viðauka undir 
SAT-númerum 0401, 
0402, 0405 00, 0406

Af skurnlausum nýjum 
eggjum, fyrir fuglsegg og 

eggjarauður sem skráð 
eru í I. viðauka undir 

SAT-númerum 0407 00 
og 0408

Klórbúfam 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
Díallat 0,2 (*) 0,2 (*) 0,2 (*)
(*) Sýnir lægri mörk greiningarákvörðunar.

3. í  I. v iðauka kom i „A nnað k jö t og æ tur kjötinnm atur ú r alidúfum , alikanínum  og veiðidýrum , ferskur,
kæ ldur eða frosinn“ í stað textans í dálknum  „Lýsing“ sem á v ið  um  SA T-núm erið ú r 0208.

4. í  dálknum  „kjöt“ í töflunum  í A- og B -h luta II. v iðauka kom i „0201“ í stað „úr 0201“ .

5. í  dálknum , sem á v ið  um  fuglsegg og eggjarauður í töflunni í A -hluta, kom i gildið 0,05 m g/kg í stað
gildisins 0,1 m g/kg fyrir DDT.
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4. gr.

T ilskipun 90/642/EBE er breytt sem hér segir:

1. E ftirfarandi varnarefnaleifar bæ tist við II. viðauka:

Varnarefnaleif og leyfilegt hámarksmagn leifa (mg/kg)

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem 
leyfilegt hámarksmagn leifa gildir um Metoxý-

klór Barban Aramít Klór
fenson

Klór-
bensílat

Klór-
búfam

Klór-
oxúron

Klór-
bensíð Díallat

1,1-
díklóró-
2,2-bis-
(4-etýl-
fenýl-)-

etan

1. Avextir, nýir, þurrkað ir eða 
ósoðnir, rotvarðir með frystingu 
án viðbætts sykurs; hnetur

I) SíTRUSÁVEXTIR 
Greipaldin
Sítrónur
Súraldin (límónur)
Mandarínur (þar með taldar
klementínur og aðrir blendingar)
Appelsínur
Pómelónur
Annað

II) TRJÁHNETUR (í skurn eða án 
hennar)
Möndlur
Parahnetur
Kasúhnetur
Kastaníuhnetur
Kókoshnetur
Heslihnetur
Goðahnetur (makadamíahnetur)
Pekanhnetur
Furuhnetur
Pistasíuhnetur
Valhnetur
Annað

III) KJARNAÁVEXTIR 
Epli
Perur
Kveði
Annað

IV) STEINALDIN 
Apríkósur 
Kirsiber
Ferskjur (þar með taldar 
nektarínur og áþekkir 
blendingar)
Plómur
Annað

0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*)
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Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem 
leyfilegt hámarksmagn leifa gildir um

Varnarefnaleif og leyfilegt hámarksmagn leifa (mg/kg)

Metoxý-
klór Barban Aramít Klór

fenson
Klór-

bensílat
Klór-
búfam

Klór-
oxúron

Klór-
bensíð Díallat

1,1-
díklóró-
2,2-bis-
(4-etýl-
fenýl-)-

etan

V) BER OG ÖNNUR SMÁ 
ALDIN

a) Vínber og þrúgur
Vínber
Þrúgur

b) Jarðarber (önnur en villt)

c) Klungurber (önnur en 
villt)

Brómber
Elgsber
Logaber
Hindber
Annað

d) BER OG ÖNNUR SMÁ 
ALDIN (önnur en villt)

Aðalbláber (ávextir af 
tegundinni Vaccinium 
myrtillus)
Trönuber
Rifsber (rauð og hvít) 
og sólber 
Garðaber 
Annað

e) Villt ber og ávextir

VI) ÝMISS KONAR ALDIN 
Lárperur
Bananar
Döðlur
Fíkjur
Kíví
Dvergappelsínur
Litkaber
Mangó
Ólífur
Píslaraldin
Ananas
Granatepli
Annað

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, 
fryst eða þurrkað

I) RÓTARÁVEXTIR OG 
HNÝÐI 
Rauðrófur 
Gulrætur 
Hnúðsilla

0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*)



Nr. 12/158 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB 28.2.2002

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem 
leyfilegt hámarksmagn leifa gildir um

Varnarefnaleif og leyfilegt hámarksmagn leifa (mg/kg)

Metoxý-
klór Barban Aramít Klór

fenson
Klór-

bensílat
Klór-
búfam

Klór-
oxúron

Klór-
bensíð Díallat

1,1-
díklóró-
2,2-bis-
(4-etýl-
fenýl-)-

etan

Piparrót
Ætifífill
Nípur
Seljurót
Hreðkur
Hafursrót
Sætuhnúðar
Gulrófur
Næpur
Kínakartöflur
Annað

II) LAUKAR 
Hvítlaukur 
Laukur 
Skalottlaukur 
Vorlaukur 
Annað

III) ALDIN GRÆNMETI

a) Náttskuggaætt
Tómatar
Paprikur
Eldpipar
Eggaldin
Annað

b) Graskersætt — með ætu
hýði

Gúrkur
Smágúrkur
Dvergbítar
Annað

c) Graskersætt — með 
óætu hýði

Melónur
Grasker
Vatnsmelónur
Annað

d) Sykurmaís

IV) KÁL

a) Blómstrandi kál
Spergilkál
Blómkál
Annað

b) Kálhöfuð
Rósakál
Höfuðkál
Annað
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Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem 
leyfilegt hámarksmagn leifa gildir um

Varnarefnaleif og leyfilegt hámarksmagn leifa (mg/kg)

Metoxý-
klór Barban Aramít Klór

fenson
Klór-

bensílat
Klór-
búfam

Klór-
oxúron

Klór-
bensíð Díallat

U -díklóró-
2,2-bis-
(4-etýl-
fenýl-)-

etan
c) Blaðkál

Kínakál
Grænkál
Annað

d) Hnúðkál

V) BLAÐGRÆNMETI OG 
FERSKAR KRYDD- 
JURTIR

a) Salat og álíka
Karsi
Lambasalat
Salat
Vetrarsalat (salatfífill 
með breiðum blöðum) 
Annað

b) Spínat og álíka
Spínat
Strandblaðka
Annað

c) Brunnperla

d) Jólasalat

e) Kryddjurtir
Kerfill
Graslaukur
Steinselja
Blaðsellerí
Annað

VI) BELGÁVEXTIR 
(ferskir)
Baunir (með fræbelg)
Baunir (án fræbelgs)
Ertur (með fræbelg)
Ertur (án fræbelgs)
Annað

VII) STÖNGULGRÆNMETI 
(ferskt)
Spergill
Salatþistill
Sellerí
Fennika
Ætiþistill
Blaðlaukur
Rabarbari
Annað

VIII) SVEPPIR
a) Ræktaðir ætisveppir
b) Villtir ætisveppir
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Varnarefnaleif og leyfilegt hámarksmagn leifa (mg/kg)

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem 
leyfilegt hámarksmagn leifa gildir um Metoxý- Barban Aramít Klór Klór- Klór- Klór- Klór- Díallat

1,1-
díklóró-
2,2-bis-

klór fenson bensílat búfam oxúron bensíð (4-etýl-
fenýl-)-

etan
3. Belgávextir

Baunir
Linsubaunir
Ertur
Annað

0,01 (*) 0,05 (y) 0,01 (y) 0,01 (y) 0,02 (y) 0,05 (y) 0,05 (y) 0,01 (y) 0,05 (y) 0,01 (y)

4. Olíufræ
Hörfræ
Jarðhnetur
Valmúafræ
Sesamfræ
Sólblómafræ
Rep3ufræ
So3abaunir
Mustarðskorn
Baðmullarfræ
Annað

0,01 (*) 0,05 (y) 0,01 (y) 0,01 (y) 0,02 (y) 0,05 (y) 0,05 (y) 0,01 (y) 0,05 (y) 0,01 (y)

5. K artöflur
Sumarkartöflur 
Kartöflur af haustuppskeru

0,01 (y) 0,05 (y) 0,01 (y) 0,01 (y) 0,02 (y) 0,05 (y) 0,05 (y) 0,01 (y) 0,05 (y) 0,01 (y)

6. Te (þurrkuð lauf og stilkir, einnig 
gerjuð, Camellia sinensis)

0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)

7. H um lar (þurrkaðir), þar með taldir 
humlakögglar og óþykk3að duft

0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)

(*) Sýnir lægri mörk greiningarákvörðunar.

2. í  flokknum  „2.5(a) Salat u .a.“ í I. og II. v iðauka þýska textans kom i heitið  „Salat“ í stað heitisins 
„K opfsalat“ .

3. í  flokknum  „2.5(a) Sla en dergelijke“ í I. og II. v iðauka hollenska textans kom i heitið  „S la“ í stað 
heitisins „K ropsla/ijsbergsla“

4. í  II. v iðauka skal leyfilegt hám arksm agn leifa fyrir kartapa í tei (þurrkuð lau f og stilkir, einnig gerjuð, 
C am ellia sinensis) ákvarðað 0,1 (*) m g/kg (þar sem (*) gefur til kynna að þetta m agn sé v ið  lægri 
m örk greiningarákvörðunar).

5. gr.

1. T ilsk ipun þessi öðlast gildi á þeim  degi sem hún  birtist í S tjóm artíð indum  Evrópubandalaganna.

2. A ðildarríkin skulu sam þykkja og b irta nauðsynleg lög og stjórnsýsluákvæ ði til að fara að tilskipun
þessari eigi síðar en  31. desem ber 2000. Þau skulu tilkynna það fram kvæ m dastjórninni þegar í stað.

3. Þau skulu beita þessum  ráðstöfunum  frá og m eð 1. j anúar 2001.
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4. Þegar aðildarríkin sam þykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim  tilv ísun í þessa tilsk ipun eða þeim  
fylgja slík tilv ísun þegar þæ r eru birtar opinberlega. A ðildarríkin skulu setja nánari reglur um  slíka 
tilvísun.

6. gr.

T ilskipun þessari er bein t til aðildarríkjanna.

G jört í B russel 28. apríl 2000.

F yrir hönd  fram kvœ m dastjórnarinnar, 
David BYRNE

fram kvœ m dastjóri.


