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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 plantevern-
midler på og i korn(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv
98/82/EF(2), særlig artikkel 7 nr. 4 bokstav a),

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(3), sist endret ved
direktiv 98/82/EF, særlig artikkel 4 nr. 4 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ifølge artikkel 7 nr. 2 bokstav a) i direktiv 86/362/EØF og
artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i direktiv 90/642/EØF skal
medlemsstatene innen 30. juni hvert år oversende
Kommisjonen sine planlagte foreløpige nasjonale
overvåkingsprogrammer for det følgende år for rester av
plantevernmidler på eller i frukt, grønnsaker og korn.
Medlemsstatenes erfaring med planlegging, utarbeiding,
gjennomføring, vurdering og rapportering av tidligere års
overvåkingsprogrammer viser at denne fristen er
upraktisk, fordi den gir dem for liten tid til å ta hensyn til
resultatene fra foregående år ved planleggingen for det

påfølgende år. En periode på tre måneder i tillegg anses å
være tilstrekkelig for hensiktsmessig vurdering av
tidligere resultater og planlegging av foreløpige
overvåkingsprogrammer.

2) Ifølge artikkel 7 nr. 2 bokstav b) i direktiv 86/362/EØF og
artikkel 4 nr. 2 bokstav b) i direktiv 90/642/EØF skal
Kommisjonen innen 30. september hvert år oversende
Den faste komité for plantehelse et utkast til
rekommandasjon om et samordnet overvåkingsprogram
på fellesskapsplan, der det skal angis den særskilte
prøvetaking som skal inngå i overvåkingsprogrammet.
Innholdet i et slikt utkast til rekommandasjon er avhengig
av medlemsstatenes opplysninger om de foreløpige
overvåkingsprogrammene. En periode på ytterligere tre
måneder før medlemsstatene framlegger nasjonale planer
for Kommisjonen, vil medføre en forsinkelse på tre
måneder før Kommisjonen kan framlegge et utkast til
rekommandasjon for Den faste komité for plantehelse.

3) I praksis planlegger Kommisjonen og medlemsstatene
samordnede overvåkingsprogrammer i Fellesskapet på
flerårig grunnlag.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for plantehelse –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I artikkel 7 i direktiv 86/362/EØF

– i nr. 2 bokstav a) endres «30. juni» til «30. september»,

– i nr. 2 bokstav b) og nr. 3 endres «30. september» til «31.
desember».

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/65/EF

av 24. juni 1999

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

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

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 172 av 8.7.1999, s. 40, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2000 av 31. mars 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 27 av 15.6.2000, s. 1.

(1) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37.

(2) EFT L 290 av 29.10.1998, s. 25.

(3) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71.
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Artikkel 2

I artikkel 4 i direktiv 90/642/EØF

– i nr. 2 bokstav a) endres «30. juni» til «30. september»,

– i nr. 2 bokstav b) og nr. 3 endres «30. september» til «31.
desember».

Artikkel 3

1. Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres.

2. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv,
innen 31. desember 1999. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

3. De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2000.
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 er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. juni 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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