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                                                   TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2007/8/EB                                2010/EES/6/05 

frá 20. febrúar 2007 

um breytingu á viðaukum við tilskipanir ráðsins 76/895/EBE, 86/362/EBE og 90/642/EBE að því 
 er varðar hámarksgildi leifa fyrir fosfamídón og mevínfos (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 76/895/EBE frá 23. nóvember 
1976 um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á ávöxtum og 
matjurtum (1), einkum 5. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 86/362/EBE frá 24. júlí 1986 
um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á kornvörum (2), einkum 
10. gr., 

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 (3), einkum 
7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Þegar um er að ræða korn og aðrar afurðir úr jurtaríkinu, 
þ.m.t. aldin og grænmeti, endurspegla gildin fyrir 
efnaleifar notkun á minnsta magni varnarefna sem nægir 
til að verja plöntur á árangursríkan hátt þegar varnarefnin 
eru notuð þannig að magn varnarefnaleifa verði eins lítið 
og unnt er og viðunandi frá eiturefnafræðilegu 
sjónarmiði, einkum með tilliti til umhverfisverndar og 
þess magns sem áætlað er að tekið sé inn með fæðu. 
Þegar um er að ræða matvæli úr dýraríkinu endurspegla 
gildin fyrir efnaleifar að dýrin éta korn og aðrar afurðir 
úr jurtaríkinu, sem hafa verið meðhöndluð með 
varnarefnum, og, ef við á, bein áhrif af notkun dýralyfja. 
Hámarksgildi leifa á vettvangi Bandalagsins samsvara 
efri mörkum fyrir magn slíkra leifa sem vænta má að geti 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 63, 1.3.2007, bls. 9. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 103/2007 frá 28. september 
2007 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 9, 21.2.2008, p. 16. 

(1) Stjtíð. EB L 340, 9.12.1976, bls. 26. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/92/EB (Stjtíð. ESB L 311, 
10.11.2006, bls. 31). 

(2) Stjtíð. EB L 221, 7.8.1986, bls. 37. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/92/EB. 

(3) Stjtíð. EB L 350, 14.12.1990, bls. 71. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/92/EB. 

fundist í vörum þótt framleiðendur hafi virt góðar 
starfsvenjur í landbúnaði. 

2) Stöðugt er verið að endurskoða hámarksgildi leifa fyrir 
varnarefni og breyta þeim þannig að tekið sé tillit til 
nýrra upplýsinga og gagna. Hámarksgildi leifa eru 
fastsett við neðri greiningarmörk ef leyfileg notkun 
plöntuvarnarefna hefur ekki í för með sér greinanlegar 
varnarefnaleifar í eða á matvælunum eða ef engin notkun 
er leyfð eða ef notkun, sem aðildarríkin hafa leyft, hefur 
ekki verið studd nauðsynlegum gögnum eða ef notkun í 
þriðju löndum, sem hefur í för með sér efnaleifar í eða á 
matvælum sem kunna að fara í dreifingu á markaði 
Bandalagsins, hefur ekki verið studd nauðsynlegum 
gögnum. 

3) Framkvæmdastjórninni var tilkynnt að vegna nýrra 
upplýsinga, sem lægju fyrir um eiturefnafræði og það 
magn sem neytendur taka inn, geti reynst nauðsynlegt að 
endurskoða núverandi hámarksgildi leifa fyrir 
fosfamídón og mevínfos. Framkvæmdastjórnin fór þess á 
leit við viðkomandi skýrslugjafaraðildarríki að þau legðu 
fram tillögur um að þessi hámarksgildi leifa á vettvangi 
Bandalagsins yrðu endurskoðuð. Slíkar tillögur voru 
lagðar fyrir framkvæmdastjórnina. 

4) Ævilöng váhrif og skammtímaváhrif varnarefnanna, sem 
um getur í þessari tilskipun, á neytendur frá matvælum 
hafa verið tekin til endurskoðunar og metin í samræmi 
við reglur og venjur innan Bandalagsins, að teknu tilliti 
til þeirra viðmiðunarreglna sem Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunin gefur út (4). Því þykir rétt að fastsetja ný 
hámarksgildi leifa sem tryggja að neytendur verði ekki 
fyrir óviðunandi váhrifum 

5) Bráð váhrif þessara varnarefna á neytendur frá öllum 
matvælum, sem kunna að innihalda leifar varnarefnanna, 
hafa verið metin, þar sem við á, í samræmi við reglur og 
venjur innan Bandalagsins, að teknu tilliti til þeirra 
viðmiðunarreglna sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 
gefur út. Niðurstaðan er sú að varnarefnaleifar við nýju 
hámarksgildi leifanna eða undir þeim muni ekki valda 
bráðum eiturhrifum. 

________________  

(4) Viðmiðunarreglur um áætlun á magni varnarefnaleifa sem er tekið inn með 
fæðu (endursk. útg.), samdar hjá matvælasviði Alþjóðlega 
umhverfiseftirlitsins (GEMS/Food Programme) í samráði við Codex-
nefndina um varnarefnaleifar, útg. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 1997 
(WHO/FSF/FOS/97.7).  
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6) Samráð hefur verið haft við viðskiptaaðila Bandalagsins, 
fyrir milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um 
þessi nýju hámarksgildi leifa og tillit tekið til 
athugasemda þeirra. 

7) Því ber að breyta viðaukum við tilskipanir 76/895/EBE, 
86/362/EBE og 90/642/EBE til samræmis við það. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Færslurnar varðandi fosfamídón og mevínfos í II. viðauka við 
tilskipun 76/895/EBE falli brott. 

2. gr. 

Tilskipun 86/362/EBE er breytt sem hér segir í samræmi við I. 
viðauka við þessa tilskipun. 

3. gr. 

Tilskipun 90/642/EBE er breytt í samræmi við II. viðauka við 
þessa tilskipun. 

4. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
1. september 2007. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og 
samsvörunartöflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar 
tilskipunar. Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 2. september 
2007. Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

5. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

6. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 20. febrúar 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

Í A-hluta II. viðauka við tilskipun 86/362/EBE bætast eftirfarandi upplýsingar við fyrir fosfamídón og mevínfos: 

Varnarefnaleifar Hámarksgildi í mg/kg 

„Fosfamídón 0,01 (*) 
Korn 

Mevínfos (summa E- og Z- hverfna) 0,01 (*) 
Korn 

(*) Neðri greiningarmörk.“ 
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II. VIÐAUKI 

Eftirfarandi dálkar fyrir fosfamídón og mevínfos bætist við í A-hluta II. viðauka við tilskipun 90/642/EBE: 

Varnarefnaleif og hámarksgildi leifa (mg/kg) 
Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem þessi 

hámarksgildi leifa eiga við um Fosfamídón Mevínfos (summa E- og Z- hverfna) 

„1. Aldin, ný, þurrkuð eða ósoðin, rotvarin 
með frystingu, án viðbætts sykurs; hnetur 0,01(*) 0,01(*) 

i) SÍTRUSÁVEXTIR   

Greipaldin   

Sítrónur   

Súraldin (límónur)   

Mandarínur (þ.m.t. klementínur og aðrir 
blendingar)   

Appelsínur   

Pómelónur   

Aðrir   

ii) TRJÁHNETUR (í skurn eða skurnlausar)   

Möndlur   

Parahnetur   

Kasúhnetur   

Kastaníuhnetur   

Kókoshnetur   

Heslihnetur   

Goðahnetur (makadamíuhnetur)   

Pekanhnetur   

Furuhnetur   

Pistasíuhnetur   

Valhnetur   

Aðrar   

iii) KJARNAÁVEXTIR   

Epli   

Perur   

Kveði   

Aðrir   

iv) STEINALDIN   

Apríkósur   

Kirsuber   

Ferskjur (þ.m.t. nektarínur og áþekkir 
blendingar)   

Plómur   

Önnur   

v) BER OG ÖNNUR SMÁ ALDIN   

a) Vínber og þrúgur   

Vínber   

Þrúgur   
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Varnarefnaleif og hámarksgildi leifa (mg/kg) 
Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem þessi 

hámarksgildi leifa eiga við um Fosfamídón Mevínfos (summa E- og Z- hverfna) 

b) Jarðarber (önnur en villt)   

c) Klungurber (önnur en villt)   

Brómber   

Daggarber (elgsber)   

Logaber   

Hindber   

Önnur   

d) Önnur smá aldin og ber (önnur en 
villt)   

Aðalbláber   

Trönuber   

Rifsber (rauð og hvít) og sólber   

Garðaber   

Önnur   

e) Villt ber og önnur aldin   

vi) ÝMISLEGT   

Lárperur   

Bananar   

Döðlur   

Fíkjur   

Kíví   

Dvergappelsínur   

Litkaber   

Mangó   

Ólífur (til átu)   

Ólífur (til olíuframleiðslu)   

Papæjualdin   

Píslaraldin   

Ananas   

Granatepli   

Annað   

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, fryst eða 
þurrkað 0,01(*) 0,01(*) 

i) RÓTARÁVEXTIR OG HNÝÐI   

Rauðrófa   

Gulrætur   

Kassava   

Hnúðsilla   

Piparrót   

Ætifífill   

Nípur   

Steinseljurót   

Hreðkur   
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Varnarefnaleif og hámarksgildi leifa (mg/kg) 
Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem þessi 

hámarksgildi leifa eiga við um Fosfamídón Mevínfos (summa E- og Z- hverfna) 

Hafursrót   

Sætuhnúðar   

Gulrófur   

Næpur   

Kínakartöflur   

Annað   

ii) LAUKAR   

Hvítlaukur   

Laukur   

Skalottlaukur   

Vorlaukur   

Aðrir   

iii) ALDINGRÆNMETI   

a) Náttskuggaætt   

Tómatar   

Paprikur   

Eggaldin   

Okra   

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 (þ.m.t. kalabríukál)   

Blómkál   

Annað   

b) Kálhöfuð   

Rósakál   

Höfuðkál   

Önnur   

c) Blaðkál   

Kínakál   

Grænkál   

Annað   
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Varnarefnaleif og hámarksgildi leifa (mg/kg) 
Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem þessi 

hámarksgildi leifa eiga við um Fosfamídón Mevínfos (summa E- og Z- hverfna) 

d) Hnúðkál   

v) BLAÐGRÆNMETI OG FERSKAR 
KRYDDJURTIR   

a) Salat og áþekkt grænmeti   

Karsi   

Lambasalat   

Salat   

Vetrarsalat (salatfífill með breiðum 
blöðum)   

Klettasalat   

Lauf og stilkar af káli   

Annað   

b) Spínat og áþekkt grænmeti   

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   

3. Belgávextir 0,01(*) 0,01(*) 

Baunir   

Linsubaunir   
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Varnarefnaleif og hámarksgildi leifa (mg/kg) 
Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem þessi 

hámarksgildi leifa eiga við um Fosfamídón Mevínfos (summan af E- og Z- 
hverfna) 

Ertur   

Úlfabaunir   

Aðrir   

4. Olíufræ 0,01(*) 0,01(*) 

Hörfræ   

Jarðhnetur   

Valmúafræ   

Sesamfræ   

Sólblómafræ   

Repjufræ   

Sojabaunir   

Mustarðskorn   

Baðmullarfræ   

Hampfræ   

Önnur   

5. Kartöflur 0,01(*) 0,01(*) 

Sumarkartöflur   

Kartöflur af haustuppskeru   

6. Te (þurrkuð lauf og stilkar, einnig gerjuð, 
Camellia sinensis) 0,02(*) 0,02(*) 

7. Humlar (þurrkaðir), þ.m.t. humlakögglar 
og óþykkt duft 0,02(*) 0,02’(*) 

(*) Neðri greiningarmörk.“ 
 

 


