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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR-

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986 om
fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler
på og i korn(1 ), særlig artikkel 11,

under henvisning til rådsdirektiv 86/363/EØF av 24. juli 1986 om
fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler
på og i næringsmidler av animalsk opprinnelse(2 ), særlig artikkel
11,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen har innen rammen av direktiv 86/362/EØF og
86/363/EØF fått i oppdrag å utarbeide listen over rester av
plantevernmidler og deres maksimumsverdier, som skal forelegges
Rådet for godkjenning.

Rester av plantevernmidler kan forekomme i korn og næringsmidler
av animalsk opprinnelse som følge av visse metoder som benyttes
innen landbruket. Det er nødvendig å ta hensyn til relevante data
så vel fra godkjent bruk av plantevernmidler som fra eventuelle
kontrollerte forsøk og fôringsundersøkelser.

For bedre å kunne beregne inntaket av rester av plantevernmidler
gjennom kostholdet, bør det så langt mulig samtidig fastsettes
maksimumsverdier for rester av hvert enkelt plantevernmiddel i
alle viktige bestanddeler av kostholdet. Disse verdiene tilsvarer
bruk av de minimumsmengdene av plantevernmidler som er
nødvendige for å oppnå tilstrekkelig bekjempelse, anvendt på en

slik måte at restmengden er minst mulig og toksikologisk
akseptabel.

På bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling samt de
krav som landbruket og hensynet til folkehelsen stiller, bør direktiv
86/362/EØF og 86/363/EØF endres ved at det tilføyes
bestemmelser om rester av ytterligere plantevernmidler for korn
og næringsmidler av animalsk opprinnelse, nemlig klormekvat,
diazinon, dicofol, disulfoton, endosulfan, fenbutatinoksid, fentin,
mekarbam, forat, propoxur, propyzamid, triazofos og triforin.

De data som foreligger, er imidlertid ikke tilstrekkelige til at det
etter nåværende standarder kan fastsettes maksimumsverdier for
visse kombinasjoner av plantevernmiddelrester og produkter. I
slike tilfeller vil et tidsrom på høyst fire år være rimelig for å
framskaffe de nødvendige data. Det bør derfor fastsettes
maksimumsverdier på grunnlag av slike data senest 30. april 2000.
Dersom det ikke foreligger tilfredsstillende data innen dette
tidspunkt, vil maksimumsverdiene normalt bli fastsatt til det
aktuelle plantevernmiddelets bestemmelsesgrense. Det må gis
tilfredsstillende tilsagn om at de nødvendige data vil bli framskaffet,
innen ett år etter vedtakelsen av dette direktiv.

Maksimumsverdiene for rester fastsatt i dette direktiv må tas
opp til fornyet vurdering innen rammen av revurderingen av aktive
stoffer fastsatt i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2
i rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter(3 ) -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Følgende rester av plantevernmidler tilføyes i del A i vedlegg II til
direktiv 86/362/EØF:

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 144 av 18.6.1996, s. 35, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/97 av 31. juli 1997 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgave av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 221 av 7.8.1986, s. 37. Direktivet sist endret ved direktiv
95/39/EF (EFT nr. L 197 av 22.8.1995, s. 29).

(2) EFT nr. L 221 av 7.8.1986, s. 43. Direktivet sist endret ved direktiv
95/39/EØF (EFT nr. L 197 av 22.8.1995, s. 29).

RÅDSDIREKTIV 96/33/EF

av 21. mai 1996

om endring av vedleggene til direktiv 86/362/EØF og 86/363/EØF om
fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i

henholdsvis korn og næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

(3) EFT nr. L 230 av 19.8.1991, s. 1.
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Rester av plantevernmidler Maksimumsverdier i mg/kg (ppm)

TRIFORIN 0,1 hvete, rug, rughvete, bygg, havre
0,05 (*) andre kornslag

ENDOSULFAN
Rest: summen av alfa- og betaendosulfan og 0,1 (a) hvete, rug, rughvete, bygg, havre
endosulfansulfat uttrykt som endosulfan 0,2 (a) mais

0,05 (*)  andre kornslag

FENBUTATINOKSID 0,05 (*)

TRIAZOFOS (b) hvete, rug, rughvete, bygg, havre, mais
0,02 (*) andre kornslag

DIAZINON 0,02 (*) bokhvete, hirse
0,05 (b) andre kornslag

MEKARBAM 0,05 (*) korn

FENTIN
Rest: fentin uttrykt som trifenyltinnkation 0,05 (*)

FORAT
Rest: summen av forat, dets oksygen- (a) mais
analoger samt deres sulfoksider og sulfoner, 0,05 (*) andre kornslag
uttrykt som forat

DICOFOL
Rest: summen av P, P’ og O, P’-isomerer 0,02 (*)

KLORMEKVAT 5 havre
2 hvete, rug, rughvete, bygg
(a) mais
0,05 (*) andre kornslag

PROPYZAMID 0,02 (*)

PROPOXUR 0,05 (*)

DISULFOTON
Rest: summen av disulfoton, disulfoton- 0,1 hvete
sulfoksid og disulfotonsulfon uttrykt som 0,2 bygg, sorghum
disulfoton 0,02 (*) andre kornslag

(*) Angir bestemmelsesgrense.

(a) (b) Dersom det ikke vedtas andre maksimumsverdier innen 30. april 2000, skal følgende verdier gjelde:

(a) 0,05 (*)

(b) 0,02 (*)

Artikkel 2

I vedlegg II til direktiv 86/363/EØF gjøres følgende endringer:
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1) Følgende rester av plantevernmidler tilføyes i del A:

 Maksimumsverdier i mg/kg (ppm)

ENDOSULFAN
Rest: summen av alfa- og betaendosulfan og (a) fjørfekjøtt 0,004  (a)
endosulfansulfat uttrykt som endosulfan 0,1 annet

FENTIN
Rest: fentin uttrykt som trifenyltinnkation 0,05 (*) 0,05 (*)  0,05 (*)

FENBUTATINOKSID 0,05 (*) 0,02 (*)  0,05 (*)

TRIAZOFOS (b) fjørfekjøtt 0,01 (*)  (b)
0,01 (*) annet

DIAZINON (a) svinekjøtt og 0,01 (*)  (a)
fjørfekjøtt

DISULFOTON
Rest: summen av disulfoton, disulfotonsulfon 0,02 (*) 0,02 0,02 (*)
uttrykt som disulfoton

DICOFOL 0,5 kjøtt av storfe,
Rest: summen av P, P’ og O, P’-isomerer sau og geit 0,02  0,05 (*)

0,1 fjørfekjøtt
0,05 (*) annet

(*) Angir bestemmelsesgrense.

(i) For næringsmidler med fettinnhold på 10 vektprosent eller mindre viser restmengden til den samlede vekt av det utbente næringsmiddel. I dette tilfellet er
maksimumsverdien 1/10 av den verdi som er utregnet på grunnlag av fettandelen, men den må ikke være mindre enn 0,01 mg/kg.

(ii) Ved bestemmelse av restmengden for rå kumelk og helmelk fra kuer bør beregningen foretas på grunnlag av et fettinnhold på 4 vektprosent. For rå kumelk og
helmelk av annen animalsk opprinnelse skal resten uttrykkes på grunnlag av fettstoffet. For de øvrige næringsmidler i vedlegg I under pos. 0401, 0402, 0405
00 og 0406:

— med et fettinnhold mindre enn 2 vektprosent er maksimumsverdien halvparten av den maksimumsverdi som er fastsatt for rå melk og helmelk,

— med et fettinnhold på 2 vektprosent eller mer uttrykkes maksimumsverdien i mg/kg fettstoff. I dette tilfellet er maksimumsverdien 25 ganger den
maksimumsverdi som er fastsatt for råmelk og helmelk.

(iii) For egg og eggprodukter med et fettinnhold på over 10 vektprosent uttrykkes maksimumsverdien i mg/kg fettstoff. I dette tilfellet er maksimumsverdien 10
ganger den maksimumsverdi som er fastsatt for ferske egg.

(iv) Fotnote (i), (ii) og (iii) gjelder ikke i tilfeller der en bestemmelsesgrense er angitt.

(v) Dersom det ikke vedtas andre maksimumsverdier innen 30. april 2000, skal følgende verdier gjelde:

- (a) 0,05(*)

- (b) 0,01(*)

for friske egg uten skall,

for fugleegg og egge-

plommer som angitt i

vedlegg I under

pos. 0407 00 og 0408

(iii) (iv)

for fettinnhold i kjøtt,

produkter av kjøtt,

slakteavfall og animalsk

fett som angitt i vedlegg I

under pos. ex 0201, 0202,

0203, 0204, 0205 00 00,

0206, 0207, ex 0208,

0209 00, 0210,

1601 00 og 1602

(i) (iv)

for rå melk og helmelk

fra kuer som angitt i

vedlegg I under pos. 0401;

for de andre næringsmidler

under pos. 0401, 0402,

0405 00 og 0406

        (ii) (iv)

Rester av
plantevernmidler
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for fettinnhold i kjøtt,

produkter av kjøtt,

slakteavfall og animalsk

fett som angitt i vedlegg I

under pos. ex 0201, 0202,

0203, 0204, 0205 00 00,

0206, 0207, ex 0208,

0209 00, 0210,

1601 00 og 1602

(i) (iv)

for rå melk og helmelk

fra kuer som angitt i

vedlegg I under pos. 0401;

for de andre næringsmidler

under pos. 0401, 0402,

0405 00 og 0406

        (ii) (iv)

Rester av
plantevernmidler

TRIFORIN  0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

PROPOXUR  0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

PROPYZAMID
Rest: summen av propyzamid og alle 0,05 fett, lever og nyrer
metabolitter som inneholder 0,02 (*): annet  0,01 (*)  0,02 (*)
3,5-diklorobenzosyre- fraksjon uttrykt
som propyzamid

FORAT
Rest: summen av forat, dets oksygenanaloger 0,05 (*) 0,02 (*)  0,05 (*)
samt deres sulfoksider og sulfoner,
uttrykt som forat

KLORMEKVAT  (a) (a)  (a)

DICOFOL
Rest: 1,1-bis-(paraklorfenol)-2,2- dikloretanol 1,0 lever av storfe,
(PP’FW-152), uttrykt som dicofol sau og geit

(*) Angir bestemmelsesgrense.

(a) Dersom det ikke vedtas andre maksimumsverdier innen 30. april 2000, skal verdien 0,05 (*) gjelde.

2) Følgende rester av plantevernmidler skal tilføyes i del B:

for friske egg uten skall,

for fugleegg og egge-

plommer som angitt i

vedlegg I under

pos. 0407 00 og 0408

(iii) (iv)

Artikkel 3

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv, innen 30. april 1997.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av
medlemsstatene.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. mai 1996.

For Rådet

M. PINTO

Formann


