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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1049 

av 25. juli 2018 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirek-

tiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 inneholder de produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som de øvre 

grenseverdiene for restmengder («øvre grenseverdier») som er fastsatt i nevnte forordning, gjelder for. 

2) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 er erstattet ved kommisjonsforordning (EU) 2018/62(2). 

3) Ved forordning (EU) 2018/62 ble blant annet råvaren «reddikblader» innført i del B i vedlegg I, i forbindelse med 

råvaren «grønnkål» i del A i samme vedlegg. De øvre grenseverdiene for grønnkål gjelder derfor også for reddikblader. 

4) Nye opplysninger tyder imidlertid på at øvre grenseverdier for grønnkål ikke er egnet for reddikblader i alle tilfeller og 

at særlige restanalyseforsøk på reddikblader er nødvendig for å bekrefte hvilke øvre grenseverdier som er egnet. 

5) Det er derfor hensiktsmessig å fastsette en overgangsperiode før de grenseverdiene for grønnkål får anvendelse for 

«reddikblader» slik at nødvendige opplysninger kan samles inn. Det bør for dette formål innsettes en ny fotnote (3) 

knyttet til råvaren «reddikblader» i del B i vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

7) For å sikre at det ikke oppstår unødvendige handelshindringer som følge av endringene for reddikblader som ble innført 

ved forordning (EU) 2018/62, og for å gjøre det mulig å bringe i omsetning produkter for hvilke innhøstingssesongen 

starter om våren 2018, bør denne forordning få anvendelse fra 1. april 2018. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I del B i vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 tilføyes ny fotnote (3) knyttet til posten for «reddikblader»: 

«(3) De øvre grenseverdiene gjelder for reddikblader fra og med 1. januar 2022.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2018. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 26.7.2018, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/62 av 17. januar 2018 om erstatning av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 396/2005 (EUT L 18 av 23.1.2018, s. 1). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


