
2.6.2005 Nr. 27/145EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 645/2000

av 28. mars 2000

om fastsettelse av nærmere gjennomføringsregler som er nødvendige for riktig anvendelse av visse 
bestemmelser i artikkel 7 i rådsdirektiv 86/362/EØF og i artikkel 4 i rådsdirektiv 90/642/EØF om  
kontroll av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn og visse produkter av 

vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske 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 
1999/71/EF(2), særlig artikkel 7,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plan-
tevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprin-
nelse, herunder frukt og grønnsaker(3), sist endret ved direktiv 
1999/71/EF, særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 7 i direktiv 86/362/EØF og i artikkel 4 i direktiv 
90/642/EØF er det fastsatt grunnleggende bestemmelser 
om kontroll av plantevernmidler på og i henholdsvis korn 
og frukt og grønnsaker.

2) Erfaringene fra utarbeiding og gjennomføring av kommi-
sjonsrekommandasjoner har vist at flerårig planlegging, 
med mulighet for årlige endringer, er den mest effektive 
framgangsmåten for utarbeiding av samordnede kontroll-
programmer i Fellesskapet.

3) I artikkel 7 i direktiv 86/362/EØF og i artikkel 4 i 
direktiv 90/642/EØF er det fastsatt at alle nødvendige 
tiltak skal gjennomgås på nytt og vedtas, for eksempel 
Kommisjonens offentliggjøring av Det europeiske fel-
lesskaps rapporter som inneholder sammenstilte og sam-
menfattede opplysninger fra medlemsstatene, og vedta-
kelse av tiltak som skal treffes på fellesskapsplan i tilfelle 
påviste overskridelser av grenseverdiene. Erfaringene 
bekrefter at dersom resultatene fra de laboratorier som 
utfører analyser av rester av plantevernmidler skal være 
pålitelige, må laboratoriene oppfylle strenge krav til kva-
litetssikring. Dersom laboratoriene deltar i regelmessige 
egnethetsprøvinger og innfører felles framgangsmåter for 
kvalitetskontroll, kan det bidra til at akkrediteringskra-
vene i artikkel 3 i rådsdirektiv 93/99/EF av 29. oktober 
1993 om tilleggstiltak i forbindelse med offentlig kontroll 
av næringsmidler(4), oppfylles.

4) Ettersom Kommisjonen ved sammenstillingen og sam-
menfatningen av de opplysninger som medlemsstatene 
har oversendt som underlag for fellesskapsrapporter, må 
kunne ha tillit til opplysningenes kvalitet, nøyaktighet 
og sammenlignbarhet, bør den bidra finansielt til tiltak 
som bidrar til at kontrollprogrammene gjennomføres i 
henhold til strengest mulige standarder. Det bør særlig 
gis støtte til regelmessige egnethetsprøvinger av labora-
torier og til vurdering og utvikling av retningslinjer for 
framgangsmåtene for kvalitetskontroll i forbindelse med 
regelmessige møter med sakkyndige.

5) Kommisjonen bør bidra finansielt til tiltak som støtter 
andre sider ved samordningen av kontrollen av rester 
av plantevernmidler på fellesskapsplan. Det bør særlig 
gis støtte til arbeid som gir Kommisjonen mulighet til å 
oppfylle kravet om gradvis å nå fram til en ordning som 
på grunnlag av kontrolldata gjør det mulig å beregne den 
faktiske eksponering gjennom kosten.

6) I kommisjonsmelding KOM(97) 183 om forbrukernes 
helse og næringsmiddeltrygghet beskrives det hvordan 
kontroll- og inspeksjonstjenesten i næringsmiddel-, vete-
rinær- og plantehelsesektoren virker. Kontrollen av rester 
av plantevernmidler på og i korn og frukt og grønnsaker 
bør inngå i kontrolltjenestens arbeid.

7) Kontrollene i 1996 og 1997 viste overskridelser av gren-
severdiene fastsatt i direktiv 90/642/EØF, med senere 
endringer.

8) Både i direktiv 90/642/EØF, med senere endringer, og 
direktiv 86/362/EØF, med senere endringer, er det fastsatt 
at det skal vedtas tiltak på fellesskapsplan når det påvises 
overskridelser samt nærmere gjennomføringsregler som 
er nødvendige for at kontrollen skal virke tilfredsstil-
lende.

9) En samlet oversikt over kontrollordningene i alle med-
lemsstatene er nødvendig for å bedre kontrollen av rester 
av plantevernmidler i Fellesskapet, og for å bidra til at 
den virker tilfredsstillende.

10) Det bør fastsettes nærmere gjennomføringsregler for rik-
tig anvendelse av kontrollbestemmelsene. Det bør i disse 
reglene klart fastsettes til hvilke tiltak og etter hvilke 
framgangsmåter Kommisjonen kan gi finansielle bidrag, 
innenfor rammen av disponible budsjettmidler. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for plantehelse —

2005/EØS/27/21

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 78 av 29.3.2000, s. 7, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2003 av 20. juni 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 51 av 9.10.2003, s. 10.

(1) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37.
(2) EFT L 194 av 27.7.1999, s. 36.
(3) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71.
(4) EFT L 290 av 24.11.1993, s. 14.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Kommisjonsrekommandasjoner vedtatt i samsvar 
med bestemmelsene i artikkel 7 nr. 2 bokstav b) i direktiv  
86/362/EØF og artikkel 4 nr. 2 bokstav b) i direktiv  
90/642/EØF kan omfatte tidsrom fra ett til fem år.

2. For at flerårige kontrollprogrammer skal kunne forvaltes 
effektivt fra år til år, kan Kommisjonen hvert år framlegge et 
bekreftende og utfyllende utkast til rekommandasjon, som i 
samsvar med artikkel 7 nr. 2 bokstav b) i direktiv 86/362/EØF 
og artikkel 4 nr. 2 bokstav b) i direktiv 90/642/EØF skal fram-
legges for Den faste komité for plantehelse.

Artikkel 2

For at bestemmelsene i artikkel 7 nr. 2 og 3 i direktiv  
86/362/EØF og i artikkel 4 i direktiv 90/642/EØF lettere skal 
kunne anvendes riktig, skal Kommisjonen

1. samordne medlemsstatenes virksomhet når det gjelder 
kravene til innsamling, registrering, behandling og overfø-
ring av opplysninger om kontroll og kontrollprogrammer, 
eventuelt ved hjelp av retningslinjer fra Den faste komité 
for plantehelse, særlig retningslinjene for framgangsmåter 
for kvalitetskontroll ved analyse av rester av plantevern-
midler(1) og arbeidsdokumentet for veiledning av med-
lemsstatene med hensyn til gjennomføring av kommisjons-
rekommandasjonene om samordnede kontrollprogrammer 
i Fellesskapet(2),

2. innenfor rammen av disponible midler i Det europeiske 
fellesskaps budsjett yte finansielle bidrag til

a) regelmessig tilrettelegging av egnethetsprøvinger, i 
prinsippet hvert annet år, av alle laboratorier som 
utfører analyser, for å sikre kvaliteten, nøyaktigheten 
og sammenlignbarheten til de opplysninger som med-
lemsstatene hvert år sender Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene, og som Kommisjonen sammenstiller 
og sammenfatter for offentliggjøring i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 7 nr. 3 i direktiv 86/362/EØF 
og artikkel 4 nr. 3 i direktiv 90/642/EØF,

b) tilrettelegging av utvikling av framgangsmåter for 
kvalitetskontroll av analyser av rester av plantevern-
midler i form av retningslinjer fra Den faste komité 
for plantehelse, og tilrettelegging av den regelmes-
sige gjennomgåelsen, i prinsippet på møter med sak-
kyndige hvert annet år, av anvendelsen av slike 
framgangsmåter i laboratorier som utfører analyser 
av rester av plantevernmidler i medlemsstatene, for å 
sikre kvaliteten, nøyaktigheten og sammenlignbarhe-
ten til de opplysninger som medlemsstatene hvert år 
  
 

sender Kommisjonen og de andre medlemsstatene, og 
som Kommisjonen sammenstiller og sammenfatter for 
offentliggjøring i samsvar med bestemmelsene i artik-
kel 7 nr. 3 i direktiv 86/362/EØF og artikkel 4 nr. 3 i 
direktiv 90/642/EØF,

c) årlig tilrettelegging av studier, samråd og andre forbere-
delser som er nødvendige for at Kommisjonen gradvis 
skal kunne nå fram til en ordning som på grunnlag 
av kontrolldata gjør det mulig å beregne den faktiske 
eksponering gjennom kosten, i samsvar med artikkel 7 
nr. 3 i direktiv 86/362/EØF og artikkel 4 nr. 3 i direktiv 
90/642/EØF, og

d) tilrettelegging av andre tiltak på fellesskapsplan som 
er nødvendige for riktig anvendelse av artikkel 7 nr. 2 
og 3 i direktiv 86/362/EØF og artikkel 4 i direktiv  
90/642/EØF, og som kan bestemmes av Kommisjonen 
og Den faste komité for plantehelse.

Artikkel 3

1. Kommisjonen skal utpeke mottakeren eller mottakerne 
av de finansielle bidragene fastsatt i artikkel 2 nr. 2 gjennom et 
vedtak som gjøres etter framgangsmåtene fastsatt i artikkel 12 
i direktiv 86/362/EØF og artikkel 10 i direktiv 90/642/EØF.

2. I kommisjonsvedtaket fastsatt i nr. 1 skal særlig angis:

— navnet på mottakeren eller mottakerne av det finansielle 
bidraget fra Fellesskapet,

— den samlede kostnad for tiltaket som skal gjennomføres, 
og bidragene fra de parter som deltar i gjennomføringen, 
herunder Det europeiske fellesskap,

— en sammenfattende beskrivelse av tiltaket som skal gjen-
nomføres,

— en tidsplan for gjennomføringen av tiltaket.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal sørge for at de analyseresultater som 
hvert år sendes Kommisjonen og de andre medlemssta-
tene i samsvar med bestemmelsene i artikkel 7 nr. 3 i direktiv 
86/362/EØF og artikkel 4 nr. 3 i direktiv 90/642/EØF, kommer 
fra laboratorier som

— er i samsvar med kravene i artikkel 3 i direktiv 93/99/EØF, 
og

— gjør den nødvendige innsats for å gjennomføre framgangs-
måtene for kvalitetskontroll av analyse av rester av plan-
tevernmidler fastsatt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) i denne 
forordning.

Medlemsstatene skal dessuten sørge for at deltaking i det 
samordnede fellesskapsprogrammet skal begrenses til bare 
de laboratorier som har deltatt tidligere, eller som skal delta 
i neste omgang av Fellesskapets relevante egnethetsprøvinger 
fastsatt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i denne forordning.

(1) EFT L 128 av 21.5.1999, s. 30.
(2) EFT L 128 av 21.5.1999, s. 48.
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Artikkel 5

1. Kommisjonen skal utpeke særlige tjenestemenn med 
egnede kvalifikasjoner som i medlemsstatene sammen med de 
nasjonale myndigheter skal kontrollere gjennomføringen av 
nasjonale kontrollprogrammer og fellesskapskontrollprogram-
mer for rester av plantevernmidler på og i næringsmidler av 
vegetabilsk opprinnelse. Dette omfatter prøvetaking og det 
aktuelle laboratoriums resultater.

2. Tjenestemennene utpekt av Kommisjonen skal besøke 
de nasjonale myndigheter i hver medlemsstat, som skal sam-
arbeide med dem og yte den bistand som er nødvendig for at 
de skal kunne utføre sine oppgaver. Programmet for besøkene 
skal tilrettelegges og gjennomføres i samarbeid med den berør-
te medlemsstat. De nasjonale myndigheter skal i alle tilfeller 
fortsatt ha ansvar for gjennomføringen av kontrollene.

3. Kommisjonen skal sammen med de nasjonale tjeneste-
mennene planlegge besøkene innenfor en egnet tidsramme. 
I tillegg til sakkyndige fra de besøkte medlemsstatene kan 
Kommisjonens sakkyndige under besøkene følges av en eller 

flere sakkyndige fra en eller flere andre medlemsstater. Ved 
besøkene skal den eller de sakkyndige fra medlemsstaten, som 
er utpekt av Kommisjonen, følge Kommisjonens administra-
tive instrukser.

4. Etter hvert besøk skal Kommisjonen utarbeide en skrift-
lig rapport. Den besøkte medlemsstaten skal gis mulighet til å 
komme med merknader til rapporten.

5. Kommisjonen skal regelmessig gjennom skriftlige rap-
porter innenfor Den faste komité for plantehelse under-
rette medlemsstatene om resultatet av besøkene i hver med-
lemsstat. Kommisjonen skal underrette Europaparlamentet. 
Kommisjonen skal også regelmessig offentliggjøre disse rap-
portene.

6. Bestemmelsene i denne artikkel skal gjennomgås på nytt 
innen 31. oktober 2001.

Artikkel 6

Denne forordning trer i kraft 1. april 2000.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 28. mars 2000.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

____________________________


