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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/895/EØF av 23. november
1976 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler på og i frukt og grønnsaker(1), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 2000/24/EF(2), særlig artikkel 5,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse,
herunder frukt og grønnsaker(3), sist endret ved direktiv
2000/42/EF(4),

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(5), sist
endret ved kommisjonsdirektiv 2000/10/EF(6), særlig artikkel
7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF er
det medlemsstatenes ansvar å godkjenne
plantefarmasøytiske produkter til bruk på bestemte
vekster. Slike godkjenninger må bygge på en vurdering
av virkningene på menneskers og dyrs helse og på
miljøet. Blant det som må tas i betraktning i slike
vurderinger, er eksponering av brukere og andre
tilstedeværende og virkningen på miljøet i jord, vann og
luft samt virkningen på mennesker og dyr gjennom
opptak av rester på behandlede vekster.

2) For produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt
og grønnsaker, gjenspeiler maksimumsverdiene for rester
vanligvis bruken av de minstekvanta av plantevernmidler
som er nødvendige for å sikre et tilfredsstillende vern av
planter, brukt på en slik måte at mengden av rester er så
liten som det er praktisk mulig, samtidig som den er
toksikologisk akseptabel, særlig med tanke på miljøvern
og akseptabelt daglig inntak.

3) Maksimumsverdiene for rester fastsettes ved
bestemmelsesgrensen dersom godkjent bruk av
plantevernmidler ikke fører til påviselige rester i eller på
næringsmiddelet, dersom ingen bruk er godkjent, dersom
den bruk som er godkjent av medlemsstatene, ikke er
understøttet av de nødvendige data, eller dersom bruk i
tredjestater som fører til rester på eller i næringsmidler
som kan omsettes på fellesskapsmarkedet, ikke er
understøttet av de nødvendige data.

4) Maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler bør
vurderes løpende. Verdiene kan endres for å ta hensyn til
ny bruk og nye opplysninger og data, og bør særlig
revurderes snarest med sikte på reduksjon dersom
Kommisjonen blir gjort oppmerksom på problemer med
hensyn til forbrukernes eksponering gjennom kosten på
grunnlag av nye eller reviderte opplysninger, særlig ved
gjennomføringen av artikkel 4 i direktiv 76/895/EØF og
artikkel 8 i direktiv 90/642/EØF.

5) Kommisjonen er underrettet om ny eller endret bruk av
de plantevernmidler som omfattes av dette direktiv.
Dokumentasjonen av denne bruken er vurdert, og det er
hensiktsmessig å endre de eksisterende
maksimumsverdiene for rester i direktivenes vedlegg.

6) Forbrukernes livslange eksponering for disse
plantevernmidlene gjennom hvert enkelt næringsmiddel
som kan inneholde rester av dem, er blitt undersøkt og
vurdert etter de framgangsmåter og den praksis som
benyttes i Det europeiske fellesskap, idet det er tatt
hensyn til retningslinjene som er offentliggjort av
Verdens helseorganisasjon(7), og ifølge beregninger vil
de maksimumsverdier for rester som fastsettes i dette
direktiv, ikke medføre at de akseptable daglige inntak
overskrides.

7) Der det er aktuelt, er forbrukernes akutte eksponering for
disse plantevernmidlene gjennom hvert enkelt
næringsmiddel som kan inneholde rester av dem, blitt
undersøkt og vurdert etter de framgangsmåter og den
praksis som brukes i Det europeiske fellesskap, idet det
er tatt hensyn til retningslinjene som er offentliggjort av
Verdens helseorganisasjon, og det er ikke påvist noen
akutte inntaksproblemer.

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/57/EF

av 22. september 2000

om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av 
maksimumsverdier for rester av plantevernmidler i og på frukt og grønnsaker og visse 

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

2002/EØS/31/38

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 244 av 29.9.2000, s. 76, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2001 av 23. november 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 6 av 24.1.2002, s. 18.

(1) EFT L 340 av 9.12.1976, s. 26.
(2) EFT L 107 av 4.5.2000, s. 28.
(3) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71.
(4) EFT L 158 av 30.6.2000, s. 51.
(5) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(6) EFT L 57 av 2.3.2000, s. 28.

(7) «Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised)»,
utarbeidet av GEMS/Food Programme i samarbeid med Codex-komiteen
for rester av plantevernmidler, offentliggjort av Verdens helseorganisasjon,
1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).



Nr. 31/138 27.6.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

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

8) I artikkel 4 i kommisjonsdirektiv 98/82/EF(1) om
fastsettelse av maksimumsverdier for rester er det fastsatt
midlertidige maksimumsverdier for rester av vinklozolin
for visse næringsmidler i påvente av at det vedtas
reviderte maksimumsverdier for rester for alle
landbruksprodukter på grunnlag av undersøkelsene som
er utført i henhold til bestemmelsene i artikkel 8 nr. 2 i
direktiv 91/414/EØF. Disse undersøkelsene er ennå ikke
avsluttet. Det er likevel ønskelig å redusere forbrukernes
eksponering for rester av vinklozolin ved å redusere
maksimumsverdiene for rester av vinklozolin for visse
næringsmidler. Det er også ønskelig at disse reviderte
verdiene fastsettes midlertidig i påvente av at ovennevnte
undersøkelser avsluttes.

9) Alle plantevernmidler som det fastsettes
maksimumsverdier for ved dette direktiv, må undersøkes
innenfor rammen av direktiv 91/414/EØF.
Maksimumsverdiene for rester som fastsettes ved dette
direktiv for hvert enkelt plantevernmiddel, må i hvert
enkelt tilfelle gjennomgås på grunnlag av eventuelle
kommisjonsvedtak som gjøres etter at undersøkelsene i
henhold til artikkel 8 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF er utført.

10) Fellesskapets handelspartnere er gjennom Verdens
handelsorganisasjon (WTO) blitt rådspurt om verdiene
fastsatt i dette direktiv, og det er tatt hensyn til deres
merknader til disse verdiene. Kommisjonen vil
undersøke muligheten for å fastsette øvre
toleransegrenser for rester ved import av bestemte
kombinasjoner av plantevernmidler og vekster på
grunnlag av framlegging av akseptable data.

11) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter, særlig råd
og anbefalinger med hensyn til vern av forbrukere av
næringsmidler som er behandlet med plantevernmidler,
er tatt i betraktning.

12) Dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste
komité for plantehelse —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I vedlegg II til direktiv 76/895/EØF endres «3» til «10» for
folpet i vindruer.

Artikkel 2

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

1. For maleinhydrasid i gulrøtter og pastinakker endres
verdien «1» til «30».

2. For glyfosat i bomullsfrø endres verdien «0,1» til «10».

3. For ditiokarbamatene maneb, mankozeb, metiram,
propineb og zineb i oliven endres verdien «0,05» til «5».

4. Følgende nye maksimumsverdier for rester av
plantevernmiddelet difenylamin legges til:

epler: 5 mg/kg

pærer: 10 mg/kg

alle andre næringsmidler: 0,05* mg/kg, der dette er 
bestemmelsesgrensen.

5. For vinklozolin i tomater og ferskener endres verdiene 
«3» og «2» til «0,05*». Disse reviderte verdiene fastsettes
midlertidig.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Medlemsstatene skal senest 31. mars 2001 sette i kraft de lover
og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Disse bestemmelsene får anvendelse fra 1. april 2001.

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, 22. september 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen


