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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for 
rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer 
av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 
rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 4 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 396/2005 skal 
Kommisjonen utarbeide vedlegg I, II, III og IV til nevnte 
forordning, som er en forutsetning for at forordningens 
kapittel II, III og V kan få anvendelse.

2) Det er nødvendig å oppføre i vedlegg I til forordning 
(EF) nr. 396/2005 alle produkter som det for tiden finnes 
grenseverdier for restmengder for på fellesskapsplan eller 
nasjonalt plan, samt produkter som det er hensiktsmessig 
å fastsette harmoniserte grenseverdier for restmengder 
for.

3) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 29 av 2.2.2006, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2007 av 27. april 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg, I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38, 9.8.2007, s. 6.

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen.

5) Det har ennå ikke vært behov for å fastsette individuelle 
grenseverdier for restmengder for fisk og for avlinger 
som utelukkende er bestemt til fôrvarer, og det foreligger 
ikke ingen opplysninger som kan tjene som grunnlag 
for fastsettelse av grenseverdier for restmengder. Det 
bør avsettes nødvendig tid til å utarbeide og samle 
inn slike opplysninger. Et tidsrom på tre år anses å 
være tilstrekkelig til å utarbeide og samle inn disse 
opplysningene —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Teksten i vedlegget til denne forordning tilføyes som vedlegg I 
til forordning (EF) nr. 396/2005.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2006

av 1. februar 2006

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 for utarbeiding av vedlegg I  
med en liste over næringsmidler og fôrvarer som omfattes av grenseverdier for restmengder av plantevernmidler(*)

2010/EØS/23/15

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

Utferdiget i Brussel, 1. februar 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
____________
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

Produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som nevnt i artikkel 2 nr. 1

Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0100000 1.  FRUKT, FRISK ELLER FRYST; 
NØTTER

0110000 i) Sitrusfrukter Hele produktet

0110010 Grapefrukt Citrus paradisi Pompelmus, 
pomeloer, sweetie, 
tangelo, ugli og 
lignende hybrider

0110020 Appelsiner Citrus sinensis Bergamott, 
pomerans, chinotto 
og lignende 
hybrider

0110030 Sitroner Citrus limon Ekte sitron, sitron

0110040 Limetter Citrus aurantifolia

0110050 Mandariner Citrus reticulata Klementiner, 
tangeriner og 
lignende hybrider

0110990 Andre(3)

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall) Hele produktet 
etter at skallet 
er fjernet 
(unntatt 
kastanjer)

0120010 Mandler Prunus dulcis

0120020 Paranøtter Bertholletia excelsa

0120030 Kasjunøtter Anacardium 
occidentale

0120040 Kastanjer Castanea sativa

0120050 Kokosnøtter Cocos nucifera

0120060 Hasselnøtter Corylus avellana Filbertnøtter

0120070 Macadamianøtter Macadamia 
ternifolia

0120080 Pekannøtter Carya illinoensis

0120090 Pinjekjerner Pinus pinea

0120100 Pistasienøtter Pistachia vera

0120110 Valnøtter Juglans regia

0120990 Andre(3)
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Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0130000 iii)  Kjernefrukter Hele produktet 
etter at stengler 
er fjernet

0130010 Epler Malus domesticus Villepler

0130020 Pærer Pyrus communis Japanske pærer

0130030 Kveder Cydonia oblonga

0130040 Mispel(4) Mespilus germanica

0130050 Japansk mispel(4) Eriobotrya japonica

0130990 Andre(3)

0140000 iv) Steinfrukter Hele produktet 
etter at stengler 
er fjernet

0140010 Aprikoser Prunus armeniaca

0140020 Kirsebær Prunus cerasus, 
Prunus avium

Søtkirsebær, 
surkirsebær

0140030 Ferskener Prunus persica Nektariner og 
lignende hybrider

0140040 Plommer Prunus domestica Kreke, reineclaude, 
mirabelle

0140990 Andre(3)

0150000 v) Bær og små frukter Hele produktet 
etter at topp/
krone og 
stengler er 
fjernet, unntatt 
for solbær og 
rips: frukter 
med stengler

0151000 a) Borddruer og vindruer

0151010 Borddruer Vitis euvitis
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Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0151020 Vindruer Vitis euvitis

0152000 b)  Jordbær Fragaria × 
ananassa

0153000 c)  Bær fra halvbusker

0153010 Bjørnebær Rubus fruticosus

0153020 Blåbringebær Rubus ceasius Loganbær, 
boysenbær og 
moltebær

0153030 Bringebær Rubus idaeus Vinbringebær

0153990 Andre(3)

0154000 d)  Andre små frukter og bær

0154010 Blåbær Vaccinium 
corymbosum

Blåbær, tyttebær 

0154020 Tranebær Vaccinium 
macrocarpon

0154030 Solbær, hvitrips 
og rødrips

Ribes nigrum, Ribes 
rubrum

0154040 Stikkelsbær Ribes uva-crispa Herunder hybrider 
med andre Ribes-
sorter

0154050 Nyper Rosa canina

0154060 Morbær(4) Morus spp Melbær

0154070 Azarolhagtorn(4) Crataegus azarolus

0154080 Hyllebær(4) Sambucus nigra Svartsurbær, rogn, 
azarol, trollhegg 
(havtindved), 
hagtorn, søtmispel 
og andre bær fra 
trær

0154990 Andre(3)
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Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0160000 vi) Forskjellige frukter Hele produktet 
etter at stengler 
eller kronen er 
fjernet (ananas)

0161000 a)  Spiselig skall

0161010 Dadler Phoenix dactylifera

0161020 Fikener Ficus carica

0161030 Bordoliven Olea europaea

0161040 Kumquat(4) Fortunella species Marumi (rund 
kumquat), nagami 
(oval kumquat)

0161050 Stjernefrukt(4) Averrhoa 
carambola

Bilimbi

0161060 Daddelplommer(4) Diospyros kaki

0161070 Jambolan(4) 
(javaplommer)

Syzygium cumini Javaepler 
(vannepler), 
malayepler, 
rosenepler, 
eugeniabær 
(grumichama), 
surinambær

0161990 Andre(3)

0162000 b) Uspiselig skall, små

0162010 Kiwier Actinidia deliciosa 
syn. A. chinensis

0162020 Litchi Litchi chinensis Pulasan, rambutan 
(hårete litchi)

0162030 Pasjonsfrukt Passiflora edulis

0162040 Fikenkaktus(4) 
(kaktusfrukt)

Opuntia ficus-
indica

0162050 Stjerneepler(4) Chrysophyllum 
cainito

0162060 Amerikansk kaki 
(Virginia-kaki)

Diospyros 
virginiana

Svart sapot, hvit 
sapot, grønn sapot, 
amarillosapot (gul 
sapot) og mammey-
sapot
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Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0162990 Andre(3)

0163000 c) Uspiselig skall, store

0163010 Avokadoer Persea americana

0163020 Bananer Musa × paradisica Dvergbanan, 
pisang, eplebanan

0163030 Mango Mangifera indica

0163040 Papaya Carica papaya

0163050 Granatepler Punica granatum

0163060 Cherimoya(4) Annona cherimola Nettannona, søteple 
(søtannona), 
llama og andre 
mellomstore 
frukter av familien 
Annonaceae

0163070 Guava(4) Psidium guajava

0163080 Ananas Ananas comosus

0163090 Brødfrukt(4) Artocarpus altilis Jackfrukt

0163100 Durian(4) Durio zibethinus

0163110 Surannona(4) 
(guanabana)

Annona muricata

0163990 Andre(3)

0200000 2.  GRØNNSAKER, FRISKE ELLER 
FRYSTE

0210000 i) Rot- og knollvekster Hele produktet 
etter at 
eventuelle 
blader og 
stilker og jord 
er fjernet ved 
skylling eller 
børsting

0211000 a) Poteter Knoller Solanum 
spp.

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster
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Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0212010 Kassava Manihot esculenta Taro, eddo (japansk 
taro), tannia

0212020 Søtpoteter Ipomoea batatas

0212030 Jams Dioscorea sp. Jamsbønne, 
meksikansk 
jamsbønne

0212040 Arrowrot(4) Maranta 
arundinacea

0212990 Andre(3)

0213000 c) Andre rot- og knollvekster 
unntatt sukkerbete

0213010 Rødbeter Beta vulgaris subsp. 
vulgaris

0213020 Gulrøtter Daucus carota

0213030 Knollselleri Apium graveolens 
var. rapaceum

0213040 Pepperrot Armoracia 
rusticana

0213050 Jordskokk Helianthus 
tuberosus

0213060 Pastinakk Pastinaca sativa

0213070 Rotpersille Petroselinum 
crispum

0213080 Reddiker Raphanus sativus 
var. sativus

Svart reddik, 
japansk reddik, 
små reddiker og 
lignende sorter

0213090 Havrerot Tragopogon 
porrifolius

Skorsonerrot, 
svartrot (spansk 
østersurt)

0213100 Kålrot Brassica napus var. 
napobrassica

0213110 Neper Brassica rapa

0213990 Andre(3)
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Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0220000 ii) Løk Hele produktet 
etter fjerning av 
hinne og jord 
(tørre) eller 
røtter og jord 
(friske) som er 
lette å ta av

0220010 Hvitløk Allium sativum

0220020 Kepaløk Allium cepa Sølvløk

0220030 Sjalottløk Allium ascalonicum 
(Allium cepa var. 
aggregatum)

0220040 Pipeløk Allium cepa Pipeløk og lignende 
varianter

0220990 Andre(3)

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker Hele produktet 
etter at stengler 
er fjernet 
(sukkermais: 
uten agner) 

0231000 a)  Søtvierfamilien

0231010 Tomater Lycopersicum 
esculentum

Cherrytomater

0231020 Paprika Capsicum annuum, 
var grossum og var. 
longum

Chilipepper

0231030 Eggplanter Solanum melongena Pepino

0231040 Okra Hibiscus esculentus

0231990 Andre(3)

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig 
skall

0232010 Slangeagurker Cucumis sativus

0232020 Sylteagurker Cucumis sativus

0232030 Mandelgresskar Cucurbita pepo var. 
melopepo

Sommergresskar, 
(patisson)
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Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0232990 Andre(3)

0233000 c) Gresskarfamilien - uspiselig 
skall

0233010 Meloner Cucumis melo Hornmelon

0233020 Kjempegresskar Cucurbita maxima Vintergresskar

0233030 Vannmeloner Citrullus lanatus

0233990 Andre(3)

0234000 d)  Sukkermais Zea mays var. 
saccharata

Kjerner og 
kolber uten 
agner

0239000 e) Andre fruktbærende 
grønnsaker

0240000 iv) Kål

0241000 a) Blomsterkål Bare hodet

0241010 Brokkoli Brassica oleracea 
var. italica

Calabrese, 
kinesisk brokkoli, 
brokkolirybs

0241020 Blomkål Brassica oleracea 
var. botrytis

0241990 Andre(3)

0242000 b) Hodekål Hele planten 
etter at røtter 
og ødelagte 
blader er fjernet

0242010 Rosenkål Brassica oleracea 
var. gemmifera

Bare 
kålknopper

0242020 Hodekål Brassica oleracea 
convar. capitata

Spisskål, rødkål, 
savoykål, hvitkål

0242990 Andre(3)

0243000 c) Bladkål Hele planten 
etter at røtter 
og ødelagte 
blader er fjernet
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Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0243010 Kinakål Brassica pekinensis Indisk (kinesisk) 
sennepskål, pak 
choi, tai goo choi, 
pe-tsai, åkerkål

0243020 Grønnkål Brassica oleracea 
convar. Acephalea

Grønnkål, bladkål

0243990 Andre(3)

0244000 d)  Knutekål Brassica oleracea 
convar. acephala, 
var. gongylodes

Hele produktet 
etter at 
eventuelle 
røtter og blader 
og stilker og 
eventuell jord 
er fjernet

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter Hele produktet 
etter at 
eventuelle 
røtter og 
ødelagte ytre 
blader og 
eventuell jord 
er fjernet

0251000 a) Salat og andre salatplanter, 
herunder Brassicacea

0251010 Vårsalat Valerianella locusta Italiensk vårsalat

0251020 Salat Lactuca sativa Hodesalat, 
rød lollosalat, 
isbergsalat, 
romanosalat

0251030 Bredbladet endiv Cichorium endiva Villsikori, rød 
sikori, italiensk 
sikori, krusendiv

0251040 Karse(4) Lepidium sativum

0251050 Vårkarse(4) Barbarea verna

0251060 Salatsennep, 
rucola(4)

Eruca sativa 
(Diplotaxis spec.)

Steinsennep

0251070 Sareptasennep(4) Brassica juncea var. 
rugosa
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Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0251080 Blader og spirer 
av Brassica 
spp(4)

Brassica spp. Mizuna

0251990 Andre(3)

0252000 b) Spinat og lignende (blader)

0252010 Spinat Spinacia oleracea Nyzealandsk spinat, 
mainepeblad

0252020 Portulakk(4) Portulaca oleracea Vinterportulakk, 
hageportulakk, 
matsyre, salturt

0252030 Bladbete Beta vulgaris Blader av rødbete

0252990 Andre(3)

0253000 c) Vinblader (vindrueblader)(4) Vitis euvitis

0254000 d) Brønnkarse Nasturtium 
officinale

0255000 e) Salatsikori Cichorium intybus. 
var. foliosum

0256000 f) Urter

0256010 Kjørvel Anthriscus 
cerefolium

0256020 Gressløk Allium 
schoenoprasum

0256030 Snittselleri Apium graveolens 
var. seccalinum

Blader av fennikel, 
koriander, dill, 
karve, løpstikke, 
kvann, spansk 
kjørvel og andre 
Apiacea

0256040 Persille Petroselinum 
crispum

0256050 Salvie(4) Salvia officinalis Vintersar, 
sommersar

0256060 Rosmarin(4) Rosmarinus 
officinalis
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Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0256070 Timian(4) Thymus spp. Merian, oregano

0256080 Basilikum(4) Ocimum basilicum Melisseblader, 
mynte, peppermynte

0256090 Laurbærblader(4) 
(laurbær)

Laurus nobilis

0256100 Estragon(4) Artemisia 
dracunculus

Isop

0256990 Andre(3)

0260000 vi) Belgfrukter (friske) Hele produktet

0260010 Bønner (med 
belg)

Phaseolus vulgaris Hagebønner 
(skolmbønner), 
prydbønner, 
snittebønner, 
langbønner

0260020 Bønner (uten 
belg)

Phaseolus vulgaris Bønnevikker, 
jakkbønner, 
limabønner, 
vignabønner

0260030 Erter (med belg) Pisum sativum Sukkererter

0260040 Erter (uten belg) Pisum sativum Hageerter, 
grønnerter, kikerter

0260050 Linser(4) Lens culinaris syn. 
L. esculenta

0260990 Andre(3)

0270000 vii) Stengel-grønnsaker (friske) Hele produktet 
etter at ødelagt 
plantevev, jord 
og røtter er 
fjernet

0270010 Asparges Asparagus 
officinalis

0270020 Kardon Cynara cardunculus

0270030 Hageselleri Apium graveolens 
var. dulce

0270040 Fennikel Foeniculum vulgare
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Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0270050 Artisjokk Cynara scolymus Hele blomster-
hodet og 
blomster-
bunnen

0270060 Purre Allium porrum

0270070 Rabarbra Rheum × hybridum Stengler etter at 
røtter og blader 
er fjernet

0270080 Bambusskudd(4) Bambusa vulgaris

0270090 Palmehjerter(4) Euterpa oleracea, 
Cocos nucifera, 
Bactris gasipaes, 
daemonorops 
schmidtiana

0270990 Andre(3)

0280000 viii) Sopp(4) Hele produktet 
etter at jord 
eller dyrkings-
medium er 
fjernet

0280010 Dyrket sopp Dyrket sopp, 
østerssopp, shitake

0280020 Viltvoksende 
sopp

Kantarell, trøffel, 
morkel, steinsopp

0280990 Andre(3)

0290000 ix) Tang og tare(4) Hele produktet 
etter at ødelagte 
blader er fjernet

0300000 3.  TØRKEDE BELGFRUKTER Hele produktet

0300010 Bønner Phaseolus vulgaris Bønnevikker, hvite 
bønner, jakkbønner, 
limabønner, 
bondebønner, 
vignabønner

0300020 Linser Lens culinaris syn. 
L. esculenta

0300030 Erter Pisum sativum Kikerter, åkererter, 
fôrskolm



6.5.2010 Nr. 23/125EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0300040 Søtlupiner(4) Lupinus spp.

0300990 Andre(3)

0400000 4.  OLJEHOLDIGE FRØ OG 
FRUKTER

Hele produktet 
etter at skall, 
kjerne og belg 
er fjernet, hvis 
det er mulig

0401000 i) Oljeholdige frø

0401010 Linfrø Linum 
usitatissimum

0401020 Jordnøtter Arachis hypogaea

0401030 Valmuefrø Papaver 
somniferum

0401040 Sesamfrø Sesamum indicum 
syn. S. orientale

0401050 Solsikkefrø Helianthus annuus

0401060 Rapsfrø Brassica napus Rybs

0401070 Soyabønner Glycine max

0401080 Sennepsfrø Brassica nigra

0401090 Bomullsfrø Gossypium spp.

0401100 Gresskarfrø(4) Cucurbita pepo var. 
oleifera

0401110 Saflortistel(4) Carthamus 
tinctorius

0401120 Agurkurt(4) Borago officinalis

0401130 Oljedodre(4) Camelina sativa

0401140 Hampefrø(4) Cannabis sativa

0401150 Ricinus Ricinus communis

0401990 Andre(3)



Nr. 23/126 6.5.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0402000 ii) Oljeholdige frukter

0402010 Oliven til 
produksjon av 
olivenolje(4)

Olea europaea Hele frukten 
etter at 
eventuelle 
stengler og 
eventuell jord 
er fjernet

0402020 Palmenøtter 
(palmekjerner)(4)

Elaeis guineensis

0402030 Oljepalmefrukt(4) Elaeis guineensis

0402040 Kapok(4) Ceiba pentandra

0402990 Andre(3)

0500000 5.  KORN Hele produktet

0500010 Bygg Hordeum spp.

0500020 Bokhvete Fagopyrum 
esculentum

0500030 Mais Zea mays

0500040 Hirse(4) Panicum spp. Stor busthirse

0500050 Havre Avena fatua

0500060 Ris Oryza sativa

0500070 Rug Secale cereale

0500080 Sorghum(4) Sorghum bicolor

0500090 Hvete Triticum aestivum Spelthvete, rughvete

0500990 Andre(3)

0600000 6.  TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, 
gjærede og ugjærede, av Camellia 
sinensis)

Camellia sinensis Hele produktet

0620000 ii) Kaffebønner(4) Bare bønner



6.5.2010 Nr. 23/127EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0630000 iii) Urtete(4) (tørket)

0631000 a)  Blomster Hele blomsten 
etter at stengler 
og ødelagte 
blader er fjernet

0631010 Kamille Matricaria recutita

0631020 Hibiskus Hibiscus sabdariffa

0631030 Kronblader av 
rose

Rosa spec.

0631040 Sjasmin Jasminum officinale

0631050 Lind Tillia cordata

0631990 Andre(3)

0632000 b)  Blader Hele produktet 
etter at røtter 
og ødelagte 
blader er fjernet

0632010 Jordbærblader Fragaria × 
ananassa

0632020 Rooibosblader Aspalathus spp.

0632030 Maté Ilex paraguariensis

0632990 Andre(3)

0633000 c)  Røtter Hele produktet 
etter at blader 
og stilker og 
jord er fjernet 
ved skylling 
eller børsting

0633010 Vendelrot Valeriana officinalis

0633020 Ginsengrot Panax ginseng

0633990 Andre(3)

0639000 d)  Andre urteteer



Nr. 23/128 6.5.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0640000 iv) Kakao(4) (gjærede bønner) Theobroma cacao Bønner etter 
at skallet er 
fjernet

0650000 v) Johannesbrød(4) Ceratonia siliqua Hele produktet 
etter at stengler 
eller kronen er 
fjernet

0700000 7.  HUMLE (tørket), herunder humle i 
form av pelleter og ikke-konsentrert 
pulver

Humulus lupulus Hele produktet

0800000 8.  KRYDDER(4) Hele produktet

0810000 i) Frø

0810010 Anisfrø Pimpinella anisum

0810020 Svartkarve Nigella sativa

0810030 Sellerifrø Apium graveolens Løpstikkefrø

0810040 Korianderfrø Coriandrum 
sativum

0810050 Karvefrø Cuminum cyminum

0810060 Dillfrø Anethum graveolens

0810070 Fennikelfrø Foeniculum vulgare

0810080 Bukkhornkløver Trigonella 
foenumgraecum

0810090 Muskatnøtt Myristica fragans

0810990 Andre(3)

0820000 ii) Frukt og bær

0820010 Allehånde Pimenta dioica

0820020 Anispepper 
(kinesisk pepper)

Zanthooxylum 
piperitum

0820030 Karve Carum carvi

0820040 Kardemomme Elettaria 
cardamomum



6.5.2010 Nr. 23/129EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0820050 Einebær Juniperus 
communis

0820060 Pepper, svart og 
hvit

Piper nigrum Langpepper, 
rosépepper

0820070 Vaniljestang Vanilla fragrans 
syn. Vanilla 
planifolia

0820080 Tamarind Tamarindus indica

0820990 Andre(3)

0830000 iii) Bark

0830010 Kanel Cinnamonum verum 
syn. C. zeylanicum

Kassia

0830990 Andre(3)

0840000 iv) Røtter eller jordstengler

0840010 Lakris Glycyrrhiza glabra

0840020 Ingefær Zingiber officinale

0840030 Gurkemeie Curcuma domestica 
syn. C. longa

0840040 Pepperrot Armoracia 
rusticana

0840990 Andre(3)

0850000 v) Knopper

0850010 Kryddernellik Syzygium 
aromaticum

0850020 Kapers\\\ Capparis spinosa

0850990 Andre(3)

0860000 vi) Blomsterarr

0860010 Safran Crocus sativus

0860990 Andre(3)



Nr. 23/130 6.5.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

0870000 vii) Frøkapper

0870010 Muskatblomme Myristica fragans

0870990 Andre(3)

0900000 9.  SUKKERPLANTER(4)

0900010 Sukkerbete (rot) Beta vulgaris Hele produktet 
etter at blader 
og stilker og 
jord er fjernet 
ved skylling 
eller børsting

0900020 Sukkerrør Saccharum 
officinarum

Hele produktet 
etter at ødelagt 
plantevev, jord 
og røtter er 
fjernet

0900030 Sikorirøtter(4) Cichorium intybus Hele produktet 
etter at blader 
og stilker og 
jord er fjernet 
ved skylling 
eller børsting

0900990 Andre(3)

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK 
OPPRINNELSE -LANDDYR

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, 
slakteavfall, blod, animalsk 
fett; ferskt, kjølt eller fryst, 
saltet, i saltlake, tørket eller 
røkt eller bearbeidet til mel, 
andre bearbeidede produkter, 
f.eks. pølser, og næringsmidler 
framstilt av disse

Hele produktet 
eller bare 
fettdelen(5)

1011000 a)  Svin Sus scrofa

1011010 Kjøtt

1011020 Fettfritt eller 
magert kjøtt

1011030 Lever

1011040 Nyrer



6.5.2010 Nr. 23/131EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

1011050 Spiselig 
slakteavfall

1011990 Andre(3)

1012000 b)  Storfe Bos spec.

1012010 Kjøtt

1012020 Fett

1012030 Lever

1012040 Nyrer

1012050 Spiselig 
slakteavfall

1012990 Andre(3)

1013000 c)  Sauer Ovis aries

1013010 Kjøtt

1013020 Fett

1013030 Lever

1013040 Nyrer

1013050 Spiselig 
slakteavfall

1013990 Andre(3)

1014000 d)  Geiter Capra hircus

1014010 Kjøtt

1014020 Fett

1014030 Lever

1014040 Nyrer

1014050 Spiselig 
slakteavfall



Nr. 23/132 6.5.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

1014990 Andre(3)

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller 
mulesler

Equus spec.

1015010 Kjøtt

1015020 Fett

1015030 Lever

1015040 Nyrer

1015050 Spiselig 
slakteavfall

1015990 Andre(3)

1016000 f)  Fjørfe — kylling, gås, and 
og kalkun samt perlehøns — 
struts, due

Gallus gallus, 
Anser anser, Anas 
platyrhynchos, 
Meleagris 
gallopavo, Numida 
meleagris, Coturnix 
coturnix, Struthio 
camelus, Columba 
sp.

1016010 Kjøtt

1016020 Fett

1016030 Lever

1016040 Nyrer

1016050 Spiselig 
slakteavfall

1016990 Andre(3)

1017000 g) Andre landbruksdyr Kanin, kenguru

1017010 Kjøtt

1017020 Fett

1017030 Lever

1017040 Nyrer



6.5.2010 Nr. 23/133EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

1017050 Spiselig 
slakteavfall

1017990 Andre(3)

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert 
og ikke tilsatt sukker eller 
søtningsmiddel, smør og 
annet fett fra melk, ost eller 
ostemasse

Hele produktet 
eller bare 
fettdelen(6)

1020010 Storfe

1020020 Sauer

1020030 Geiter

1020040 Hester

1020990 Andre(3)

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte 
eller kokte; egg uten skall 
samt eggeplommer, ferske, 
tørkede, dampkokte eller kokt 
i vann, formede, fryste eller 
på annen måte konserverte, 
også tilsatt sukker eller annet 
søtningsmiddel

Hele produktet 
eller bare 
fettdelen(7)

1030010 Kylling

1030020 And

1030030 Gås

1030040 Vaktel

1030990 Andre(3)

1040000 iv) Honning Apis melifera, 
Melipona spec.

Dronninggelé, 
pollen)

1050000 v) Amfibier og krypdyr Rana spec. 
Crocodilia spec.

Froskelår, 
krokodiller

1060000 vi) Snegler Helix spec.



Nr. 23/134 6.5.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kode-
nummer(1)

Grupper som grenseverdiene for restmengder 
gjelder for

Eksempler på 
enkeltprodukter 
innen gruppene 

som grenseverdiene 
for restmengder 

gjelder for

Vitenskapelig navn(2)

Eksempler på 
beslektede sorter 

eller andre produkter 
omfattet av 

definisjonen, som 
samme grenseverdi for 

restmengder gjelder 
for

Deler av 
produkter som 

grense-verdiene 
for restmengder 

gjelder for

1070000 vii) Andre landdyrprdukter

1100000 11.  FISK, FISKEVARER, KREPSDYR, 
BLØTDYR OG ANDRE 
NÆRINGSMIDLER FRA 
SALTVANN OG FERSKVANN(8)

1200000 12.  AVLINGER SOM UTELUKKENDE 
BRUKES SOM FÔR(8)

(1) Kodenummeret innføres ved dette vedlegg og tjener som klassifisering i henhold til dette og tilsvarende vedlegg i forordning (EF) nr. 396/2005.
(2) Det vitenskapelige navnet på produktene oppført i kolonnen «Eksempler på enkeltprodukter innen gruppene som grenseverdiene for restmengder gjelder for» nevnes 

dersom det er mulig og relevant. Den internasjonale nomenklatur følges i så stor grad som mulig.
(3) «Andre» omfatter alt som ikke er uttrykkelig nevnt under de øvrige kodene i «Grupper som grenseverdiene for restmengder gjelder for».
(4) Grenseverdiene for restmengder i vedlegg II og III for produktet gjelder bare når det brukes til konsum. For deler av produktet som brukes utelukkende som 

bestanddeler i fôr, gjelder særskilte grenseverdier for restmengder.
(5) Dersom plantevernmiddelet og/eller metabolittene (omfattet av definisjonen av restmengde) er oppløselige i vann (log Pow mindre enn 3), uttrykkes grenseverdien for 

restmengder i mg/kg kjøtt, herunder fett, bearbeidet kjøtt, slakteavfall og animalsk fett. Dersom plantevernmiddelet og/eller metabolittene (omfattet av definisjonen 
av restmengde) er fettløselige (log Pow større enn eller lik 3), uttrykkes grenseverdien for restmengder i mg/kg fett i kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall og animalsk 
fett. For næringsmidler med et fettinnhold på 10 vektprosent eller mindre viser restmengden til den samlede vekt av det utbeinede næringsmiddelet. I slike tilfeller er 
grenseverdien en tidel av den verdien som er utregnet på grunnlag av fettinnholdet, men den skal ikke være mindre enn 0,01 mg/kg. Det siste gjelder ikke for kumelk 
og helmelk fra kuer. Det gjelder heller ikke for andre produkter når grenseverdien for restmengder er fastsatt til bestemmelsesgrensen.

(6) Dersom plantevernmiddelet og/eller metabolittene (omfattet av definisjonen av restmengde) er oppløselige i vann (log Pow mindre enn 3) uttrykkes grenseverdien 
for restmengder i mg/kg melk og melkeprodukter. Dersom plantevernmiddelet og/eller metabolittene (omfattet av definisjonen av restmengde) er fettløselige (log 
Pow større enn eller lik 3) uttrykkes grenseverdien for restmengder i mg/kg kumelk og helmelk fra kuer. Ved fastsettelse av restmengden i rå kumelk og helmelk fra 
kuer skal et fettinnhold på 4 vektprosent tas som utgangspunkt. For rå melk og helmelk av annen animalsk opprinnelse uttrykkes restmengden på grunnlag av fettet. 
For de andre næringsmidlene som er oppført med et fettinnhold på under 2 vektprosent, er grenseverdien halvparten av grenseverdien som er fastsatt for rå melk og 
helmelk, og med et fettinnhold på 2 vektprosent eller mer uttrykkes grenseverdien i mg/kg fett. I slike tilfeller er grenseverdien 25 ganger den grenseverdien som er 
fastsatt for rå melk og helmelk. Det siste gjelder ikke når grenseverdien for restmengder er satt til bestemmelsesgrensen.

(7) Dersom plantevernmiddelet og/eller metabolittene (omfattet av definisjonen av grenseverdi) er oppløselige i vann (log Pow mindre enn 3), uttrykkes grenseverdien 
for restmengder i mg/kg ferske egg uten skall, for fugleegg og eggeplommer. Dersom plantevernmiddelet og/eller metabolittene (omfattet av definisjonen av 
grenseverdi) er fettløselige (log Pow større enn eller lik 3), uttrykkes grenseverdien for restmengder i mg/kg ferske egg uten skall, for fugleegg og eggeplommer. For 
egg og eggprodukter med et fettinnhold på over 10 % uttrykkes grenseverdien i mg/kg fett. I dette tilfelle er grenseverdien 10 ganger høyere enn grenseverdien for 
ferske egg. Det siste gjelder ikke når grenseverdien for restmengder er satt til bestemmelsesgrensen.

(8) Grenseverdiene gjelder ikke før de enkelte produktene er oppført på listen.»


