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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJORNARINNAR 2000/48/EB 2002/EES/12/19
frá 25. juli 2000

um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 86/362/EBE og 90/642/EBE um 
hámarksmagn varnarefnaleifa i og á kornvörum og tilteknum vörum ur jurtarikinu, meðal

annars ávöxtum og matjurtum(*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

m eð hliðsjón  a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins,

m eð h liðsjón a f  tilsk ipun ráðsins 86/362/EBE frá 24. jú lí 
1986 um  hám arksm agn varnarefnaleifa í og á kornvörum  (%), 
eins og henni var síðast breytt m eð tilsk ipun  2000/42/EB  (2), 
einkum  10. gr.,

m eð hliðsjón a f  tilskipun 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  (3), eins og henni var síðast breytt m eð tilskipun 
2000/42/EB , einkum  7. gr.,
m eð hliðsjón a f  tilsk ipun 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 dastjórn- 
arinnar 2000/10/EB  (5), einkum  f-lið 1. mgr. 4. gr.,
og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:

1) H ið nýja virka efni asoxýstróbín, var skráð í I. viðauka 
v ið  tilsk ipun  91/414/EBE m eð tilsk ipun  fram kvæm da- 
stjórnarinnar 98/47/EB (6) eingöngu til nota sem 
sveppaeyðir, en án  þess að tilgreind væ ru  sérstök 
skilyrði sem gæ tu haft áh rif á uppskeru sem  er 
m eðhöndluð m eð plöntuvarnarefnum  sem innihalda 
asoxýstróbín.

2) H ám arksm agn asoxýstróbínleifa í og á öllum  vörum  
sem fjallað er um  í tilskipunum  86/362/EBE og 
90/642/EBE var ákvarðað m eð tilsk ipun fram kvæm da- 
stjórnarinnar 1999/71/EB (').

3) V ið ákvörðun fyrrnefnds hám arksm agns asoxýstróbín- 
leifa var viðurkennt að  þetta m agn skyldi háð stöðugri 
endurskoðun og því æ tti að  breyta m eð tilliti til nýrra 
upplýsinga og gagna. I tilsk ipun  1999/71/EB er viður- 
kennt að aðildarríkjunum  beri að ákvarða bráðabirgða- 
gildi fyrir hám arksm agn leifa að því er varðar aðrar 
kornvörur, ávexti og m atjurtir sem er liður í leyfis-

(h) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 197, 3.8.2000, bls. 26, var nefnd 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2001 frá 19. júní 2001 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn. S4á EES-viðbæti við St4órnartíðindi 
Evrópubandalaganna nr. 44, 6.9.2001, bls. 8.

(') Stjtíð. EB L 221, 7.8.1986, bls. 37.
(2) Stjtíð. EB L 158, 30.6.2000, bls. 51.
(3) Stjtíð. EB L 350, 14.12.1990, bls. 71.
(4) Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1.
(5) Stjtíð. EB L 57, 2.3.2000, bls. 28.
(6) Stjtíð. EB L 191, 7.7.1998, bls. 50.
(') Stjtíð. EB L 194, 27.7.1999, bls. 36.

veitingu þeirra fyrir plöntuvarnarefnum  sem innihalda 
asoxýstróbín  og ber að  tilkynna það til fram kvæm da- 
stjórnarinnar sam kvæm t kröfum  f-liðar 1. mgr. 4. mgr. 
í tilsk ipun 91/414/EBE. Til að greiða fyrir þessu  var 
m agnið í sum um  tilvikum  ákvarðað til bráðabirgða í 
tilsk ipun 1999/71/EB, sem gerði aðildarríkjunum  kleift 
að veita frekari leyfi til nýrrar notkunar og að  tilkynna 
það fram kvæ m dastjórninni sam kvæm t aðferðinni sem 
lýst er í fyrrnefndri grein. Þessi grein kveður á um  að, 
þar sem bráðabirgðagildi fyrir leyfilegt hám arksm agn 
leifa á vettvangi bandalagsins er fyrir hendi og þar sem 
h in  nýja leyfða notkun m yndi leiða til hæ rra gildis, 
skuli aðildarríkið, sem veitir leyfið, fastsetja innlent 
bráðabirgðagildi fyrir hám arksm agn leifa í sam ræm i 
við  f-lið  1. mgr. 4. gr í tilsk ipun 91/414/EBE áður en 
unn t er að  veita leyfið.

4) Til að tryggja að neytendur séu næ gilega verndaðir 
gegn váhrifum  leifa í eða á afurðum  sem ekki hefur 
verið  veitt leyfi fyrir v a r talið  skynsam legt þegar 
tilsk ipun 1999/71/EB var sam þykkt að fastsetja 
bráðabirgðagildi fyrir hám arksm agn leifa sem m iðast 
við  lægri m örk greiningarákvörðunar fyrir slíkar vörur. 
Setning slíkra bráðabirgðagilda fyrir hám arksm agn 
leifa innan bandalagsins er m eð fyrirvara um  veitingu 
aðildarríkjanna á bráðabirgðaleyfum  til notkunar 
asoxýstróbíns á slíkum  vörum  í sam ræm i við  f-lið 1. 
mgr. 4. gr. í tilsk ipun 91/414/EBE.

5) Til að  unn t sé að  leyfa plöntuvarnarefni verða aðildar- 
ríkin að  beita sam ræ m du m eginreglunum , sem kveðið 
er á um  í VI. v iðauka v ið tilsk ipun 91/414/EBE, 
einkum  og sér í lagi v ið  m at á skjali sem sam ræ m ist 
kröfum  III. v iðauka v ið  tilsk ipun 91/414/EBE og 
um sæ kjandi um  leyfi leggur fram. I 8. þæ tti A -hluta
III. v iðauka v ið  tilsk ipun 91/414/EBE eru  gerðar 
kröfur um  að um sæ kjendur leggi fram  tilteknar 
upplýsingar, þar sem fram  kem ur fyrirhugað hám arks- 
m agn leifa, ásam t fullum  rökstuðningi og m ati á 
hugsanlegum  og raunverulegum  váhrifum  vegna 
neyslu fæ ðu eða m eð öðrum  hætti. I lið 2.4.2 í B -hluta 
og lið 2.5 í C -hluta VI. v iðauka v ið  tilskipun 
91/414/EBE er kveðið á um  að aðildarríkin skuli m eta 
þæ r upplýsingar sem eru  lagðar fram  um  áhrif, sem 
leifar hafa á heilsu  m anna og dýra, og áh rif á 
um hverfið  og að  þau taki ákvarðanir um  leyfi sem 
tryggja að  plöntuvarnarefnin, sem fyrirfinnast, svari til 
m innsta m agns plöntuvarnarefna sem er nauðsynlegt 
til að  halda plágum  í skefjum  í sam ræm i v ið  góðar 
starfsvenjur í landbúnaði og að þeim  sé beitt á þann 
hátt að leifar sem  fyrirfinnast v ið  uppskeru, slátrun og 
eftir geym slu, eftir því sem við  á, séu í lágmarki.
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6) N ý gögn hafa verið  lögð fram er varða notkun 
asoxýstróbíns á hrísgrjón, tóm ata og p lön tur a f 
graskersæ tt m eð æ tu  og óæ tu hýði. Lagt hefur verið  
m at á þessi ný ju  gögn og talið  er v ið  hæ fi að 
endurskoða bráðabirgðagildin fyrir hám arksm agn leifa 
sem ákveðin voru  fyrir þessar vörur í tilskipun 
1999/71/EB.

7) Þegar asoxýstróbín  var fellt inn  í I. v iðauka við 
tilsk ipun 91/414/EBE va r tæ knilegu og vísindalegu 
m ati á asoxýstróbíni lokið 22. apríl 1998 m eð 
endurm atsskýrslu fram kvæ m dastjórnarinnar um  
asoxýstróbín. I þessari endurm atsskýrslu var v iðtekinn 
dagskam m tur (A DI) fyrir asoxýstróbín  ákvarðaður 
0,1 m g/kg líkam sþyngdar á dag. Æ vilöng v áh rif  á 
neytendur m atvæ la, sem hafa verið  m eðhöndluð m eð 
asoxýstróbíni, hafa verið  m etin  í sam ræm i v ið  þæ r 
reglur og ven ju r sem er farið eftir innan Evrópu- 
bandalagsins, að  teknu tilliti til þeirra viðm iðunar- 
reglna sem  A lþ jóðaheilbrigðism álastofnunin hefur 
gefið ú t ( ')  og reiknað hefur verið  ú t að hám arksm agn 
leifa, sem ákvarðað er í þessari tilskipun, gefi ekki 
tilefni til þess að  farið sé yfir þennan viðtekna 
dagskamm t.

8) Við m atið  og þá um fjöllun, sem fór fram  áður en  kom  
til skráningar asoxýstróbíns í I. v iðauka v ið  tilskipun 
91/414/EBE, varð  ekki va rt bráðra eiturhrifa sem 
kölluðu á að fastsettur yrði v iðm iðunarskam m tur fyrir 
b ráða eitrun.

9) 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 athuga- 
sem dir þeirra teknar til greina. Fram kvæ m dastjórnin 
m un kanna hvort unn t sé að setja v ikm örk fyrir 
leyfilegt hám arksm agn leifa tiltekinna sam setninga 
varnarefna og plantna, þegar um  innflutning er að 
ræða, á grundvelli fullnæ gjandi, fram lagðra gagna.

10) Tekið er tillit til ráðlegginga og tilm æ la 
vísindanefndarinnar um  plöntur, einkum  varðandi 
vernd þeirra sem neyta m atvæ la sem hafa verið  
m eðhöndluð m eð varnarefnum .

11) R áðstafanirnar, sem kveðið er á um  í þessari tilskipun, 
eru í sam ræm i v ið  álit fastanefndarinnar um  plöntu- 
heilbrigði.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:
1. gr.

B æ ta ber eftirfarandi v ið  í A -hlu ta II. v iðauka v ið  tilskipun 
86/362/EBE:

Varnarefnaleif Hámarksmagn í mg/kg
mAsoxýstróbín 5 H rísgrjón“

2. gr.

L eyfilegt hám arkm agn leifa í v iðaukanum  v ið  þessa 
tilsk ipun skal kom a í stað þess sem er tilgrein t fyrir 
asoxýstróbín  í II. viðauka v ið  tilsk ipun 90/642/EBE.

3. gr.

1. T ilsk ipun þessi öðlast gildi á tuttugusta degi eftir að  hún 
birtist í Stjórnartíáindum  E vrópubandalaganna.

2. A ðildarríkin skulu sam þykkja og b irta nauðsynleg lög 
og stjórnsýsluákvæ ði til að fara að  tilsk ipun þessari eigi síðar 
en  31. m ars 2001. Þ au  skulu tilkynna það fram kvæm da- 
stjórninni þegar í stað.

3. Þ au  skulu beita þessum  ráðstöfunum  frá og m eð 1. apríl 
2001.

4. Þegar að ildarríkin 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.

>. gr.

T ilskipun þessari er bein t til aðildarríkjanna.

G jört í B russel 25. jú lí 2000.

F yrir hönd  fram kvœ m dastjórnarinnar, 
David BYRNE 

fram kvœ m dastjóri.

(1) Viðmiðunarreglur um áætlun á magni varnarefnaleifa sem berast með 
fæðu (endursk.), samdar af matvælasviði Alþjóðlega umhverfiseftirlitsins 
(GEMS/Food Programme), í samráði við Codex-nefndina um varnarefna- 
leifar, gefnar út af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni 1997
(WHO/FSF/FOS/97.7).
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VIDAUKI

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem leyfilegt hámarksmagn leifa gildir um Varnarefnaleifar og leyfilegt 
hámarksmagn leifa (mg/kg)

1. Ávextir, nýir, þurrkaðir eða ósoðnir, rotvarðir með frystingu án viðbætts
sykurs; hnetur
i) SÍTRUSÁVEXTIR 0,05 (b) (h)

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

ii) TRJÁHNETUR (Í SKURN EÐA ÁN HENNAR) 0,1 (b) (h)

Möndlur
Parahnetur
Kasúhnetur
Kastaníuhnetur
Kókoshnetur
Heslihnetur
Goðahnetur (makadamíahnetur)
Pekanhnetur
Furuhnetur
Pistasíuhnetur
Valhnetur
Annað

iii) KDARNAÁVEXTIR 0,05 (b) (h)

Epli
Perur
Kveði
Annað

iv) STEINALDIN 0,05 (b) (h)

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

v) BER OG ÖNNUR SMÁ ALDIN 2
a) Vínber og þrúgur

Vínber
Þrúgur

b) Jarðarber (önnur en villt) 0,05 (b) (h)
c) Klungurber (önnur en villt) 0,05 (b) (h)

Brómber
Elgsber
Logaber
Hindber
Annað
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Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem leyfilegt hámarksmagn leifa gildir um Varnarefnaleifar og leyfilegt 
hámarksmagn leifa (mg/kg)

d) Önnur smá aldin og ber (önnur en villt) 0,05 (b) (h)

Aðalbláber
Trönuber
Rifsber (rauð og hvít) og sólber
Garðaber
Annað

e) Villt ber og ávextir 0,05 (b) (h)
vi) ÝMISS KONAR ALDIN

Lárperur
Bananar 2
Döðlur
Fíkjur
Kíví
Dvergappelsínur
Litkaber
Mangó
Ólífur
Píslaraldin
Ananas
Granatepli
Annað 0,05 (b) (h)

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, fryst eða þurrkað
i) RÓTARÁVEXTIR OG HNÝÐI 0,05 (b) (h)

Rauðrófur
Gulrætur
Hnúðsilla
Piparrót
Ætifífill
Nípur
Seljurót
Hreðkur
Hafursrót
Sætuhnúðar
Gulrófur
Næpur
Kínakartöflur
Annað

ii) LAUKAR 0,05 (b) (h)
Hvítlaukur
Laukur
Skalottlaukur
Vorlaukur
Annað

iii) ALDINGRÆNMETI
a) Náttskuggaætt

Tómatar 2 (b)
Paprikur
Eggaldin
Annað

b) Graskersætt — með ætu hýði 0,05 (b) (h)
Gúrkur 1 (b)
Smágúrkur
Dvergbítar
Annað
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Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem leyfilegt hámarksmagn leifa gildir um Varnarefnaleifar og leyfilegt 
hámarksmagn leifa (mg/kg)

c) Graskersætt — með óætu hýði 0,5 (b)
Melónur
Grasker
Vatnsmelónur
Annað

d) Sykurmaís 0,05 (b) (h)
iv) KÁL 0,05 (b) (h)

a) Blómstrandi kál
Spergilkál
Blómkál
Annað

b) Kálhöfuð
Rósakál
Höfuðkál
Annað

c) Blaðkál
Kínakál
Grænkál
Annað

d) Hnúðkál
v) BLAÐGRÆNMETI OG FERSKAR KRYDDJURTIR 0,05 (b) (h)

a) Salat og álíka
Karsi
Lambasalat
Salat
Vetrarsalat
Annað

b) Spínat og álíka
Spínat
Strandblaðka
Annað

c) Brunnperla
d) Jólasalat
e) Kryddjurtir

Kerfill
Graslaukur
Steinselja
Blaðsellerí
Annað

vi) BELGÁVEXTIR (ferskir) 0,05 (b) (h)
Baunir (með fræbelg)
Baunir (án fræbelgs)
Ertur (með fræbelg)
Ertur (án fræbelgs)
Annað

vii) STÖNGULGRÆNMETI (ferskt) 0,05 (b) (h)
Spergill
Salatþistill
Sellerí
Fennika
Ætiþistill
Blaðlaukur
Rabarbari
Annað
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Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem leyfilegt hámarksmagn leifa gildir um Varnarefnaleifar og leyfilegt 
hámarksmagn leifa (mg/kg)

viii) SVEPPIR 0,05 (b) (h)
a) Ræktaðir ætisveppir
b) Villtir ætisveppir

3. Belgávextir 0,05 (b) (h)
Baunir
Linsubaunir
Ertur
Annað

4. Olíufræ 0,05 (b) (h)
Hörfræ
Jarðhnetur
Valmúafræ
Sesamfræ
Sólblómafræ
Repjufræ
Sojabaunir
Mustarðskorn
Baðmullarfræ
Annað

5. Kartöflur 0,05 (b) (h)
Sumarkartöflur
Kartöflur af haustuppskeru

6. Te (þurrkuð lauf og stilkir, einnig gerjað, úr laufi Camellia sinensis) 0,1 (b) (h)
7. Humlar (þurrkaðir), þar með taldir humlakögglar og óþykkjað duft 0,1 (b) (h)
(h) Sýnir lægri mörk greiningarákvörðunar.
(b) Segir til um bráðabirgðagildi fyrir leyfilegt hámarksmagn leifa.


