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KOMMISJONSDIREKTIV 97/71/EF

av 15. desember 1997

om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om
fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn,

næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
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), sist endret ved direktiv 97/41/EF(2), særlig artikkel
10,

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(3), sist endret ved
direktiv 97/41/EF, særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler på og i visse produkter av vegetabilsk
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(4), sist endret ved
direktiv 97/41/EF, særlig artikkel 10, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved rådsdirektiv 93/57/EØF(5), 94/29/EF(6), 95/39/EF(7) og
96/33/EF(8 ) ble vedlegg II til direktiv 86/362/EØF og
86/363/EØF endret for å fastsette maksimumsverdier for lister
over rester av plantevernmidler. Enkelte posisjoner har imidlertid
blitt stående åpne, da de tilgjengelige opplysningene var
utilstrekkelige for å fastsette maksimumsverdier, og fordi
de berørte partene fikk mulighet ti l  å framskaffe de
manglende opplysningene innen en fastsatt frist. Dersom
maksimumsverdiene ikke er vedtatt innen datoene nevnt i
fotnotene til listene tilføyd vedlegg II til direktiv 86/362/EØF og

86/363/EØF ved direktiv 93/57/EØF, 94/29/EF, 95/39/EF og
96/33/EF, vil den egnede nedre bestemmelsesgrense komme til
anvendelse.

Ved rådsdirektiv 93/58/EØF(9), 94/30/EF(10), 95/38/EF(11) og
96/32/EØF(12) ble vedlegg II til direktiv 90/642/EØF endret for å
fastsette maksimumsverdier for l ister over rester av
plantevernmidler. Enkelte posisjoner har imidlertid blitt stående
åpne, da de tilgjengelige opplysningene var utilstrekkelige for å
fastsette maksimumsverdier, og fordi de berørte partene derved
fikk mulighet til å framskaffe de manglende opplysningene innen
en fastsatt frist. Dersom maksimumsverdiene ikke er vedtatt
innen datoene nevnt i fotnotene til listene tilføyd vedlegg II til
direktiv 90/642/EØF ved direktiv 93/58/EØF, 94/30/EF,
95/38/EF og 96/32/EF, vil den egnede nedre bestemmelsesgrense
komme til anvendelse.

Medlemsstatene kan fastsette nasjonale maksimumsverdier for
rester når slike ikke er fastsatt ved direktiv 86/362/EØF,
86/363/EØF og 90/642/EØF. Medlemsstatene bør fastsette
nasjonale verdier i samsvar med deres nasjonale godkjenninger av
plantefarmasøytiske produkter som inneholder vedkommende
aktive stoff, og som bygger på opplysninger som er tilstrekkelige
til å sikre at forbrukerne ikke utsettes for uakseptable mengder
av plantevermiddelrester.

De nasjonale maksimumsverdiene for rester som er fastsatt av
medlemsstatene og som skal forby eller begrense markedsføring
av produkter med opprinnelse i andre medlemsstater, er underlagt
en framgangsmåte for forlik etter artikkel 5a i direktiv
86/362/EØF og 86/363/EØF og artikkel 5b i direktiv
90/642/EØF, der det er fastsatt unntaksbestemmelser, herunder
en eventuell fastsettelse av en midlertidig maksimumsverdi.

For korn og produkter av vegetabilsk opprinnelse gjenspeiler
maksimumsverdiene for rester bruken av de minstekvanta av
plantevernmidler som er nødvendige for å sikre et tilfredsstillende
vern av planter, slik anvendt at mengden av rester blir så liten
som mulig og toksikologisk akseptabel, særlig når det gjelder det
beregnede daglige inntak. For næringsmidler av animalsk
opprinnelse, gjenspeiler maksimumsverdiene for rester forbruket
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(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 347 av 18.12.1997, s. 42, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/1999 av 29. januar 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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av korn og produkter av vegetabilsk opprinnelse behandlet med
plantevernmidler som medfører restmengder i dyr og animalske
produkter, samtidig som det tas hensyn til rester som følge av
eventuell bruk av veterinærpreparater.

De berørte parter har forpliktet seg til å framskaffe de manglende
opplysningene når det gjelder plantevernmidler oppført på listene
i direktiv 93/57/EØF og 93/58/EØF. Kommisjonen og
myndighetene i medlemsstatene er i ferd med å ta stilling til de
framlagte opplysningene for å forberede det nødvendige utkastet
til endring av Kommisjonens direktiver. For at de nødvendige
arbeidene og konsultasjonene skal kunne fullføres, bør fristen for
innfylling av de åpne posisjoner i direktiv 93/57/EØF og
93/58/EØF, forlenges til 31. oktober 1998.

Alle aktive stoffer i plantefarmasøytiske produkter som allerede
er på markedet to år etter datoen for underretning om rådsdirektiv
91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter(1), skal vurderes på nytt i
forbindelse med den nye undersøkelsen av eksisterende aktive
stoffer som omfattes av arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel
8 nr. 2 i nevnte direktiv. Det første trinnet i vurderingen av disse
aktive stoffene og de plantefarmasøytiske produktene som
inneholder dem er ennå ikke avsluttet. Vurderingene og de
påfølgende beslutninger bør få stor innvirkning på den godkjente
bruken, og dermed på de maksimumsverdier som bør fastsettes
for disse plantevernmidlene. Fristene fastsatt i direktiv
94/29/EF, 94/30/EF, 96/32/EF og 96/33/EF for når de egnede
nedre bestemmelsesgrenser for de åpne posisjoner skal få
anvendelse, bør derfor forlenges til 1. juli 2000, som fastsatt i
direktiv 95/38/EF og 95/39/EF, for at det skal være mulig å ta
hensyn til konsekvensene av en ny vurdering av tillatelsene for
vedkommende plantevernmidler når denne foreligger. Når
resultatene av den nye vurderingen foreligger, bør Kommisjonen
endre maksimumsverdiene fastsatt for disse plantevernmidlene,
og også fastsette eller endre maksimumsverdiene for visse
plantevernmidler før 1. juli 2000 når alle nødvendige opplysninger
og undersøkelser foreligger og er vurdert. Senest 31. mars 1998
bør det være utarbeidet et arbeidsprogram som oversendes de
berørte parter og som fastsetter frister for når slike opplysninger
og undersøkelser skal oversendes fra de berørte partene til
Kommisjonen og medlemsstatene.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for plantehelse �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I vedlegg II til direktiv 86/362/EØF gjøres følgende endringer:

1) i fotnote a), b) og c) til listen over rester av plantevernmidler
innført ved direktiv 93/57/EØF, endres «1. januar 1998» til
«31. oktober 1998»,

2) i fotnote a), b) og c) til listen over rester av plantevernmidler
innført ved direktiv 94/29/EF, endres «30. juni 1999» til
«senest 1. juli 2000»,

3) i fotnote a) og b) til listen over rester av plantevernmidler
innført ved direktiv 96/33/EF, endres «30. april 2000» til
«senest 1. juli 2000».

Artikkel 2

I vedlegg II til direktiv 86/363/EØF gjøres følgende endringer:

1) i fotnote a) til listen over rester av plantevernmidler innført
ved direktiv 93/57/EØF, endres «1. januar 1998» til
«31. oktober 1998»,

2) i fotnote a) til listen over rester av plantevernmidler innført
ved direktiv 94/29/EF, endres «30. juni 1999» til «senest
1. juli 2000»,

3) i fotnote a) og b) til listen over rester av plantevernmidler
innført ved direktiv 96/33/EF, endres «30. april 2000» til
«senest 1. juli 2000».

Artikkel 3

I vedlegg II til direktiv 90/642/EØF gjøres følgende endringer:

1) i fotnote a), b), c) og d) ti l  l isten over rester av
plantevernmidler innført ved direktiv 93/58/EØF, endres
«1. januar 1998» til «31. oktober 1998»,

2) i fotnote a), b) og c) til listen over rester av plantevernmidler
innført ved direktiv 94/30/EF, endres «30. juni 1999» til
«senest 1. juli 2000»,

3) i fotnote a), b), c) og d) ti l  l isten over rester av
plantevernmidler innført ved direktiv 96/32/EF, endres
«30. april 2000» til «senest 1. juli 2000».

Artikkel 4

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
31. desember 1997.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1997.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

_________________

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.


