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R EG LUG ERÐ
0B

um hámarksgildi varnarefnaleifa í matvælum og fóðri.
1B

1. gr.
Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í II. kafla, I. viðauka
og XII. kafla, II. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. og
II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli eftirtalinna
ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar öðlast eftirfarandi EB gerðir gildi hér á landi:
a. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um
hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og
dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE. Reglugerðin var felld
inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/2007 frá
28. apríl 2007.
b. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 178/2006 frá 1. febrúar 2006 um
breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar
skrá í I. viðauka yfir matvæli og fóðurvörur sem falla undir ákvæði um
hámarksgildi. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/2007 frá 28. apríl 2007.
3B

2. gr.
Ofangreindar reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar eru birtar sem fylgiskjöl I og II við
reglugerð þessa.
4B

3. gr.
Matvælasstofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Matvælastofnunar,
sbr. 6. og 22. gr. laga nr. 93/1995, hafa eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé
framfylgt hvað varðar matvæli. Matvælastofnun hefur eftirlit með því að ákvæðum þessarar
reglugerðar sé framfylgt hvað varðar fóður.
5B

4. gr.
Með brot gegn reglugerð þessari skal farið samkvæmt lögum nr. 93/1995 um matvæli,
með síðari breytingum og lögum nr. 22/1994, um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru með
síðari breytingum.
6B

5. gr.
Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari
breytingum og í 7. gr. laga nr. 22/1994, um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru með síðari
breytingum. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 121/2004 um varnarefnaleifar í
matvælum. Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.
7B

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 3. júlí 2008.
9B

F. h. r.
Sigurgeir Þorgeirsson.
8B
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Baldur P. Erlingsson.
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Fylgiskjal I.
REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 396/2005
frá 23. febrúar 2005
um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og
um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE
(Texti sem varðar EES)

um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á matvælum úr
dýraríkinu ( 5 ) og tilskipun ráðsins 90/642/EBE frá
27. nóvember 1990 um hámarksmagn varnarefnaleifa í
og á tilteknum vörum úr jurtaríkinu, meðal annars
ávöxtum og matjurtum ( 6 ). Til glöggvunar og einföldunar skulu þessar tilskipanir felldar úr gildi og ein gerð
koma í stað þeirra.

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 37.
gr. og b-lið 4. mgr. 152. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar
Evrópubandalaganna ( 1 ),

2)

Þessi reglugerð varðar lýðheilsu með beinum hætti og
skiptir máli fyrir starfsemi innri markaðarins. Mismunur
á landsbundnum, leyfilegum hámarksgildum varnarefnaleifa getur skapað hindranir í viðskiptum milli aðildarríkjanna og í viðskiptum milli þriðju landa og
Bandalagsins með þær afurðir, sem skráðar eru í
I. viðauka við EB-sáttmálann, og afurðir úr þeim. Til
þess að tryggja frjálsa vöruflutninga, jöfn samkeppnisskilyrði milli aðildarríkjanna og öfluga neytendavernd
þykir rétt að fastsetja leyfileg hámarksgildi leifa á
vettvangi Bandalagsins fyrir afurðir úr plöntu- og
dýraríkinu, að teknu tilliti til góðra starfsvenja í
landbúnaði.

3)

Reglugerð, þar sem hámarksgildi leifa eru fastsett, krefst
ekki lögleiðingar í aðildarríkjunum. Því er reglugerð
heppilegasti löggerningurinn til að fastsetja hámarksgildi
varnarefnaleifa fyrir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu þar

að höfðu samráði við svæðanefndina, í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. sáttmálans ( 2 ),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Umtalsverðar breytingar hafa nokkrum sinnum verið
gerðar á tilskipun ráðsins 76/895/EBE frá 23. nóvember
1976 um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á ávöxtum
og matjurtum ( 3 ), tilskipun ráðsins 86/362/EBE frá 24.
júlí 1986 um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á kornvörum ( 4 ), tilskipun ráðsins 86/363/EBE frá 24. júlí 1986

________________

(1 )
(2 )

(3 )
(4 )

Stjtíð. ESB C 234, 30.9.2003, bls. 33.
Álit Evrópuþingsins frá 20. apríl 2004 (hefur enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindum ESB), sameiginleg afstaða ráðsins frá 19. júlí 2004 (Stjtíð.
ESB C 25 E, 1.2.2005, bls. 1) og afstaða Evrópuþingsins frá 15. desember
2004 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun
ráðsins frá 24. janúar 2005.
Stjtíð. EB L 340, 9.12.1976, bls. 26. Tilskipuninni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 807/2003 (Stjtíð. ESB L 122, 16.5.2003, bls. 36).
Stjtíð. EB L 221, 7.8.1986, bls. 37. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/61/EB (Stjtíð. ESB L 127,
29.4.2004, bls. 81).

________________

(5 )
(6 )

Stjtíð. EB L 221, 7.8.1986, bls. 43. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun 2004/61/EB.
Stjtíð. EB L 350, 14.12.1990, bls. 71. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/95/EB (Stjtíð. ESB L 301,
28.9.2004, bls. 42).
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eð nákvæmar kröfur hennar gilda á sama tíma og á sama
hátt í gervöllu Bandalaginu og þar af leiðandi verður
kleift að ná fram aukinni hagkvæmni í hverju ríki.

4)

5)

6)

Einnig er mikilvægt að frekari vinna fari fram við þróun
aðferða til að taka uppsöfnuð og samverkandi áhrif með í
reikninginn. Í ljósi váhrifa af samsetningum virkra efna á
menn ásamt uppsöfnuðum áhrifum og mögulegum
samanlögðum og samverkandi áhrifum á heilbrigði
manna skal ákvarða hámarksgildi leifa að höfðu samráði
við Matvælaöryggisstofnun Evrópu sem komið var á fót
með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur
og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð
vegna öryggis matvæla ( 2 ), hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin.

16.3.2005

7)

Í tilskipun 91/414/EBE er kveðið á um að aðildarríkin
skuli við leyfisveitingar mæla fyrir um að plöntuvarnarefni skuli notuð á réttan hátt. Rétt notkun felur í sér
beitingu meginreglna um góðar starfsvenjur í landbúnaði
og einnig meginreglna um samþættar varnir. Þegar
hámarksgildi leifa, sem stafa af leyfilegri notkun
varnarefnis samkvæmt tilskipun 91/414/EBE, eru þannig
að áhætta skapast fyrir neytendur skal endurskoða slíka
notkun til að draga úr styrk varnarefnisleifanna. Bandalagið skal hvetja til notkunar aðferða eða vara, sem
miðast að því að draga úr áhættu, og notkunar varnarefna
í þeim mæli sem samræmist skilvirkum vörnum gegn
skaðvöldum.

8)

Fjölmörg, virk efni hafa verið bönnuð samkvæmt
tilskipun ráðsins 79/117/EBE frá 21. desember 1978 um
bann við sölu og notkun plöntuvarnarefna sem innihalda
tiltekin virk efni ( 3 ). Jafnframt eru mörg önnur virk efni
sem hafa ekki verið leyfð samkvæmt tilskipun
91/414/EBE. Efnaleifar virkra efna í afurðum úr plöntuog dýraríkinu, sem stafa af óleyfilegri notkun eða af
mengun umhverfis eða af notkun í þriðju löndum, skulu
vera undir ströngu eftirliti og vöktun.

9)

Í reglugerð (EB) nr. 178/2002 er mælt fyrir um almennar
grundvallarreglur að því er varðar lög um fóður og
matvæli.

10)

Til viðbótar við þessar grundvallarreglur er þörf á
sértækari reglum til að tryggja skilvirka starfsemi innri
markaðarins og viðskipti við þriðju lönd, að því er varðar
ferskar, unnar og/eða samsettar afurðir úr jurta- eða
dýraríkinu sem ætlaðar eru til manneldis eða í fóður og
sem gætu innihaldið varnarefnaleifar, jafnframt því að
leggja grunn að því að tryggja öfluga heilsuvernd og
hagsmuni neytenda. Slíkar reglur skulu taka til
fastsetningar tiltekinna hámarksgilda leifa fyrir hvert
varnarefni í matvælum og fóðri sem og til gæða þeirra
gagna sem lögð eru til grundvallar þessum hámarksgildum leifa.

Framleiðsla og neysla afurða úr plöntu- og dýraríkinu
gegnir mjög veigamiklu hlutverki í Bandalaginu.
Afrakstur plöntuframleiðslu verður stöðugt fyrir áhrifum
af skaðlegum lífverum. Mikilvægt er að vernda plöntur
og plöntuafurðir gegn slíkum lífverum til þess að koma í
veg fyrir að það dragi úr afrakstri eða að þær skemmist
og til að tryggja bæði gæði uppskerunnar og mikla
framleiðni í landbúnaði. Til að svo megi verða er hægt
að beita mismunandi aðferðum, þ.m.t. aðferðir sem ekki
eru efnafræðilegar, starfsvenjur á borð við að nota þolin
yrki, skiptiræktun, vélrænar illgresisvarnir, lífrænar
varnir og efnafræðilegar aðferðir, t.d. aðferðir sem
fólgnar eru í notkun plöntuvarnarefna.

Ein af algengustu aðferðunum til að vernda plöntur og
plöntuafurðir fyrir áhrifum skaðlegra lífvera er notkun
virkra efna í plöntuvarnarefnum. Hins vegar geta
afleiðingar af notkun þeirra verið að efnaleifar verði eftir
í afurðum, sem hafa verið meðhöndlaðar, í dýrum, sem
eru fóðruð á þessum afurðum, og í hunangi býflugna sem
orðið hafa fyrir váhrifum af þessum efnum. Samkvæmt
ákvæðum tilskipunar ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí
1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna ( 1 ) skal
lýðheilsa hafa forgang fram yfir vernd uppskeru og því
er nauðsynlegt að tryggja að slíkar efnaleifar séu ekki
fyrir hendi í þeim styrk að þær hafi í för með sér
óviðunandi áhættu fyrir menn og, ef við á, fyrir dýr.
Hámarksgildi leifa skulu ákvörðuð sem lægstu gildi sem
unnt er að ná fram fyrir hvert varnarefni í samræmi við
góðar starfsvenjur í landbúnaði í því skyni að vernda
viðkvæma hópa, s.s. börn og börn í móðurkviði.

3. júlí 2008

________________

(1 )
(2 )

Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/99/EB (Stjtíð. ESB L 309,
6.10.2004, bls. 6).
Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð
(EB) nr. 1642/2003 (Stjtíð. ESB L 245, 29.9.2003, bls. 4).

________________

(3 )

Stjtíð. EB L 33, 8.2.1979, bls. 36. Tilskipuninni var síðast breytt með
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 (Stjtíð. ESB L 158,
30.4.2004, bls. 7. Reglugerðin var leiðrétt í Stjtíð. ESB L 229, 29.6.2004,
bls. 5).
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11)

Þrátt fyrir að meginreglurnar í almennum lögum um
matvæli, sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr.
178/2002, gildi aðeins um fóður fyrir dýr sem gefa af sér
afurðir til manneldis þykir rétt, í ljósi þess að erfitt er að
skilja frá afurðir sem nota skal sem fóður handa dýrum
sem ekki eru ætluð til matvælaframleiðslu og til þess að
auðvelda eftirlit og framfylgd ákvæða þessarar
reglugerðar, að þær gildi einnig um fóður sem ekki er
ætlað dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis. Þessi
reglugerð skal þó ekki koma í veg fyrir notkun prófana
sem eru nauðsynlegar við mat á varnarefnum.

12)

Ákvæði tilskipunar 91/414/EBE mæla fyrir um
grundvallarreglur að því er varðar notkun og setningu
plöntuvarnarefna á markað. Einkum skal þess gætt að
notkun þessara efna hafi ekki skaðleg áhrif á menn eða
dýr. Varnarefnaleifar, sem stafa af notkun plöntuvarnarefna, kunna að hafa skaðleg áhrif á heilbrigði neytenda.
Því þykir rétt að skilgreina reglur um hámarksgildi leifa
fyrir afurðir sem ætlaðar eru til manneldis og tengdar eru
veitingu leyfa fyrir notkun plöntuvarnarefna samkvæmt
skilgreiningu í tilskipun 91/414/EBE. Á sama hátt ber að
aðlaga þá tilskipun til þess að taka mið af sameiginlegum
verklagsreglum til að ákvarða hámarksgildi leifa
samkvæmt þessari reglugerð. Samkvæmt þeirri tilskipun
er heimilt að tilnefna aðildarríki sem skýrslugjafa til að
meta virkt efni. Rétt er að nota sérfræðiþekkingu í því
aðildarríki við beitingu þessarar reglugerðar.

13)

Rétt er að setja sértækar reglur varðandi eftirlit með
varnarefnaleifum sem verða viðbót við almenn ákvæði
Bandalagsins um eftirlit með matvælum og fóðri.

14)

Meðan hámarksgildi varnarefnaleifa eru í skoðun skal
einnig viðurkennt að fáir neytendur eru meðvitaðir um
áhættuna sem stafar af varnarefnum. Brýnt er að útskýra
slíka áhættu til fulls fyrir almenningi.

15)

Aðildarríkin ættu að vega og meta þann kost að birta
nöfn fyrirtækja innihaldi afurðir þeirra meira af
varnarefnaleifum en leyfileg hámarksgildi segja til um.

16)

Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB frá
7. maí 2002 um óæskileg efni í fóðri er kveðið á um
sérstakar reglur varðandi fóður, þ.m.t. setning á markað,
geymsla fóðurs og fóðrun dýra ( 1 ). Ekki er gerlegt að
ákvarða fyrir tilteknar afurðir hvort þær verði notaðar í
matvæli eða fóður. Því skulu varnarefnaleifar í slíkum
afurðum ekki skapa hættu fyrir menn, sem neyta þeirra,
og, ef við á, ekki heldur fyrir dýr sem eru fóðruð á þeim.
Til samræmis við það þykir rétt að ákvæðin, sem sett eru
fram í þessari reglugerð, gildi einnig um þessar afurðir til
viðbótar við þau sértæku ákvæði sem gilda um fóður.

Stjtíð. EB L 140, 30.5.2002, bls. 10. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/100/EB (Stjtíð. ESB L 285,
1.11.2003, bls. 33).
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17)

Nauðsynlegt er að skilgreina tiltekin hugtök sem eru
notuð á vettvangi Bandalagsins til að ákvarða, hafa
eftirlit með og gefa skýrslu um eftirlit með hámarksgildi
leifa fyrir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu. Brýnt er að
aðildarríkin beiti viðeigandi viðurlögum í samræmi við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004
frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að
lög um fóður og matvæli og reglur um dýraheilbrigði og
velferð dýra séu virt ( 2 ).

18)

Ákvæði tilskipunar 76/895/EBE kveða á um að aðildarríkjunum sé heimilt að leyfa hærri hámarksgildi leifa en
nú er leyft á vettvangi Bandalagsins. Sá möguleiki skal
ekki lengur vera fyrir hendi þar eð hann gæti, í ljósi innri
markaðarins, orsakað hindrun í viðskiptum innan
Bandalagsins.

19)

Ákvörðun á hámarksgildum leifa fyrir varnarefni krefst
langvarandi, tæknilegra athugana og felur í sér mat á
hugsanlegri áhættu fyrir neytendur. Af þeim sökum er
ekki hægt að ákvarða þegar í stað hámarksgildi leifa fyrir
varnarefni, sem nú falla undir tilskipun 76/895/EBE, eða
fyrir varnarefni sem enn á eftir að ákveða hámarksgildi
leifa fyrir á vettvangi Bandalagsins.

20)

Rétt er að mæla fyrir um kröfur um þau lágmarksgögn
sem nota skal við ákvörðun um hámarksgildi leifa fyrir
varnarefni á vettvangi Bandalagsins.

21)

Í undantekningartilvikum og einkum fyrir varnarefni,
sem hafa ekki verið leyfð og eru hugsanlega í
umhverfinu, þykir rétt að leyfa notkun vöktunargagna
við ákvörðun á hámarksgildum leifa.

22)

Stöðugt eftirlit skal haft með hámarksgildum leifa fyrir
varnarefni og breyta skal gildunum til að taka tillit til
nýrra upplýsinga og gagna. Hámarksgildi leifa skulu sett
við neðri greiningarmörk ef leyfð notkun plöntuvarnarefna hefur ekki í för með sér greinanlegar varnarefnaleifar. Ef notkun varnarefna er ekki leyfð á vettvangi
Bandalagsins skal fastsetja hæfilega lág hámarksgildi
leifa til að vernda neytendur gegn því að þeir fái í sig

________________

(1 )

3. júlí 2008

________________

(2 )

Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1. Reglugerðin var leiðrétt í Stjtíð. ESB L
191, 28.5..2004, bls. 1.
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28)

Aðildarríkin skulu mæla fyrir um reglur um viðurlög við
brotum á þessari reglugerð og sjá til þess að þeim sé
framfylgt. Þessi viðurlög skulu vera árangursrík, í réttu
hlutfalli við brotin og letjandi.

29)

Þróun kerfis fyrir hámarksgildi leifa, sem er samræmt
innan Bandalagsins, hefur í för með sér þróun
viðmiðunarreglna, gagnagrunna og annarrar starfsemi og
tilheyrandi kostnað. Rétt er að Bandalagið veiti í
tilteknum tilvikum fjárframlag til að mæta þessum
kostnaði.

Í reglugerð (EB) nr. 178/2002 er kveðið á um
verklagsreglur varðandi neyðarráðstafanir sem grípa þarf
til í tengslum við matvæli og fóður sem eru upprunnin í
Bandalaginu eða flutt inn frá þriðja landi. Þessar
verklagsreglur gera framkvæmdastjórninni kleift að
samþykkja slíkar ráðstafanir við aðstæður þar sem líklegt
er að matvæli hafi í för með sér alvarlega áhættu fyrir
heilbrigði manna, heilbrigði dýra eða umhverfið og þar
sem ekki er unnt að afmarka áhættuna á fullnægjandi hátt
með ráðstöfunum viðkomandi aðildarríkis eða -ríkja.
Rétt er að Matvælaöryggisstofnunin meti þessar
ráðstafanir og áhrif þeirra á menn og, ef við á, á dýr.

30)

Það eru góðar stjórnsýsluvenjur og æskilegt af tæknilegum ástæðum að samræma tímasetningu varðandi
ákvarðanir um hámarksgildi leifa fyrir virk efni og
ákvarðanir sem eru teknar varðandi þessi efni samkvæmt
tilskipun 91/414/EBE. Þess er ekki að vænta fyrir
gildistöku þessarar reglugerðar að ákvarðanir verði
teknar samkvæmt þeirri tilskipun að því er varðar mörg
efni sem enn á eftir að ákveða hámarksgildi leifa fyrir á
vettvangi Bandalagsins.

31)

Því er nauðsynlegt að samþykkja sérstakar reglur sem
kveða á um lögboðin og samræmd bráðabirgðahámarksgildi leifa með það í huga að festa hámarksgildi leifa
smám saman eftir því sem ákvarðanir eru teknar fyrir
einstök virk efni sem liður í mati á efnum samkvæmt
tilskipun 91/414/EBE. Slík samræmd bráðabirgðahámarksgildi leifa skulu einkum byggjast á núverandi,
landsbundnum hámarksgildum leifa, sem aðildarríkin
hafa fastsett, og ekki fara í bága við landsbundnar reglur
um setningu þeirra, að því tilskildu að hámarksgildi
leifanna hafi ekki í för með sér óviðunandi áhættu fyrir
neytendur.

32)

Eftir skráningu fyrirliggjandi, virkra efna í I. viðauka við
tilskipun 91/414/EBE eiga aðildarríkin að endurmeta
hvert plöntuvarnarefni, sem inniheldur þessi virku efni,
innan fjögurra ára frá því að þau voru skráð. Viðkomandi
hámarksgildum leifa skal viðhaldið í allt að fjögur ár til
þess að tryggja áframhaldandi leyfi og þegar endurmati
er lokið skulu þau verða endanleg, ef þau eru studd
málsskjölum sem uppfylla ákvæði III. viðauka við
tilskipun 91/414/EBE, eða þau skulu fastsett við
staðalgildi ef þann stuðning skortir.

33)

Með þessari reglugerð eru hámarksgildi leifa fastsett í
því skyni að hafa eftirlit með varnarefnaleifum í
matvælum og fóðri. Því þykir rétt að aðildarríkin komi á
landsbundnum áætlunum til að hafa eftirlit með þessum
efnaleifum. Leggja ber niðurstöður landsbundinna
eftirlitsáætlana fyrir framkvæmdastjórnina, Matvælaöryggisstofnunina og önnur aðildarríki og láta þær fylgja
með í ársskýrslu Bandalagsins.

34)

Til þess að tryggja að neytendur séu nægilega vel
upplýstir skulu aðildarríkin, í samræmi við reglugerð
(EB) nr. 882/2004, birta niðurstöður vöktunar á
efnaleifum í hverju ríki um sig árlega á Netinu og leggja
fram öll gögn, þ.m.t. um staðinn þar sem gagnanna var
aflað og um nöfn smásala, kaupmanna og/eða
framleiðenda.

Meta skal ævilöng váhrif og, eftir því sem við á, bráð
váhrif á neytendur af völdum þessara varnarefnaleifa í
matvælum, í samræmi við þær reglur og starfsvenjur sem
fylgt er í Bandalaginu, að teknu tilliti til þeirra viðmiðunarregla sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur gefið
út.

25)

Hafa skal samráð við viðskiptaaðila Bandalagsins, fyrir
milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um tillögð
hámarksgildi leifa og skal tillit tekið til athugasemda
þeirra áður en hámarksgildi leifa eru samþykkt.
Hámarksgildi leifa, sem sett eru á alþjóðavettvangi af
hálfu
alþjóðamatvælaskrárnefndarinnar
(Codex
Alimentarius Commission), skulu einnig vegin og metin
þegar hámarksgildi leifa eru fastsett á vettvangi
Bandalagsins, að teknu tilliti til tilheyrandi, góðra
starfsvenja í landbúnaði.

27)

16.3.2005

leifar varnarefna, sem hafa ekki verið leyfð, eða of
miklar leifar varnarefna. Til þess að auðvelda eftirlit með
varnarefnaleifum skal ákvarða staðalgildi fyrir varnarefnaleifar sem finnast í afurðum eða afurðaflokkum sem
falla undir I. viðauka og sem hámarksgildi leifa hafa ekki
verið fastsett fyrir í II. eða III. viðauka, nema
viðkomandi, virkt efni sé tilgreint í IV. viðauka. Rétt er
að fastsetja staðalgildið við 0,01 mg/kg og gera ráð fyrir
þeim kosti að fastsetja það við annan styrk fyrir virk efni
sem tilgreind eru í V. viðauka, að teknu tilliti til
venjubundinna greiningaraðferða, sem eru fyrir hendi,
og/eða neytendaverndar.

24)

26)

3. júlí 2008

Þegar um er að ræða matvæli og fóður, sem eru
framleidd utan Bandalagsins, getur komið upp sú staða
að við notkun plöntuvarnarefna sé stuðst á löglegan hátt
við aðrar starfsvenjur í landbúnaði og stundum hefur það
haft í för með sér varnarefnaleifar sem eru ólíkar þeim
sem stafa af löglegri notkun í Bandalaginu. Því þykir rétt
að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir innfluttar afurðir og
taka þar tillit til þessarar notkunar og tilheyrandi
efnaleifa, að því tilskildu að unnt sé að sýna fram á
öryggi afurðanna með sömu viðmiðunum og gilda fyrir
innlendar afurðir.
Nauðsynlegt er að Matvælaöryggisstofnunin meti
umsóknir um hámarksgildi leifa og matsskýrslur, sem
aðildarríkin hafa tekið saman, og taki tillit til allra
eiturefnafræðilegra áhrifa, s.s. ónæmiseiturhrifa,
truflandi áhrifa á innkirtla og skaðlegra áhrifa á þroskun,
í því skyni að ákvarða tilheyrandi áhættu fyrir neytendur
og, ef við á, fyrir dýr.
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35)

Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari
reglugerð skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni
er falið ( 1 ).

36)

Í samræmi við meðalhófsregluna er nauðsynlegt og rétt
að mæla fyrir um reglur um hámarksgildi leifa fyrir
afurðir úr plöntu- og dýraríkinu til þess að ná þeim
meginmarkmiðum að auðvelda viðskipti en vernda
jafnframt neytendur. Með þessari reglugerð er ekki
gengið lengra en nauðsyn krefur til þess að settum
markmiðum verði náð í samræmi við þriðju málsgrein
5. gr. sáttmálans.
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3. Hámarksgildi leifa fyrir varnarefni, sem eru fastsett í
samræmi við þessa reglugerð, gilda ekki um afurðir sem falla
undir I. viðauka, eru ætlaðar til útflutnings til þriðju landa og
eru meðhöndlaðar fyrir útflutning, ef unnt er að staðfesta á
viðeigandi hátt að þriðja land, sem er viðtökuland, krefjist
þessarar sérstöku meðhöndlunar eða samþykki hana til þess að
koma í veg fyrir að skaðlegar lífverur berist inn á yfirráðasvæði
þess.

4. Þessi reglugerð gildir með fyrirvara um tilskipanir
98/8/EBE ( 2 ), 2002/32/EB og reglugerð (EBE) nr. 2377/90 ( 3 ).

3. gr.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

Skilgreiningar

I. KAFLI
EFNI, GILDISSVIÐ OG SKILGREININGAR

1. gr.
Viðfangsefni
Í þessari reglugerð er staðfest, í samræmi við grundvallarreglurnar sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 178/2002,
að einkum sé nauðsynlegt að tryggja öfluga neytendavernd og
samræmd ákvæði í Bandalaginu að því er varðar hámarksgildi
varnarefnaleifa í og á matvörum og fóðri úr plöntu- og
dýraríkinu.
2. gr.
Gildissvið
1. Þessi reglugerð gildir um afurðir úr plöntu- og dýraríkinu
eða hluta þeirra sem falla undir I. viðauka og sem nota á sem
ferska, unna og/eða samsetta matvöru eða sem fóður og sem
varnarefnaleifar gætu fundist í eða á.
2. Þessi reglugerð gildir ekki um afurðir sem falla undir I.
viðauka ef unnt er að staðfesta á viðeigandi hátt að þær séu
ætlaðar til:
a) framleiðslu annarra vara en matvæla eða fóðurs, eða
b) sáningar eða gróðursetningar, eða

1. Að því er varðar þessa reglugerð gilda skilgreiningarnar í
reglugerð (EB) nr. 178/2002 og skilgreiningarnar í 1. og 4.
tölul.. 2. gr. tilskipunar 91/414/EBE.

2. Eftirfarandi skilgreiningar skulu jafnframt gilda:

a) „góð starfsvenja í landbúnaði“ (GAP): sú notkun
plöntuvarnarefna sem er ráðlögð á landsvísu, leyfð eða
skráð og er örugg við raunveruleg skilyrði á öllum stigum
framleiðslu, geymslu, flutnings, dreifingar og vinnslu
matvæla og fóðurs. Hún er einnig, í samræmi við tilskipun
91/414/EBE, fólgin í beitingu meginreglna um samþættar
varnir gegn skaðvöldum í tilteknu loftlagsbelti, svo og í
notkun lágmarksmagns af varnarefnum og því að festa
hámarksgildi leifa eða bráðabirgðahámarksgildi leifa við
lægsta gildi sem gerir kleift að ná tilætluðum áhrifum,

b) „góð starfsvenja í landbúnaði við jaðarmörk (critical
GAP)“: sú góða starfsvenja í landbúnaði sem leiðir til
hæsta, viðunandi gildis fyrir varnarefnaleifar í meðhöndlaðri uppskeru og er grundvöllur þess að fastsetja hámarksgildi leifa þegar um er að ræða fleiri en eina starfsvenju í
landbúnaði fyrir tiltekna samsetningu virks efnis eða vöru,

c) „varnarefnaleifar“: efnaleifar, þ.m.t. virk efni, umbrotsefni
og/eða niðurbrots- eða myndefni efnahvarfa virkra efna
sem notuð eru eða hafa verið notuð í plöntuvarnarefni, eins
og þau eru skilgreind í 1. tölul. 2. gr. tilskipunar
91/414/EBE, sem finnast í eða á afurðum sem falla undir
I. viðauka við þessa reglugerð, þ.m.t. einkum þær efnaleifar
________________

c) prófunar á virkum efnum sem hafa verið leyfð samkvæmt
landslögum.

(2 )

(3 )
________________

(1 )

Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um
markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1).
Tilskipuninni var breytt með reglugerð (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L
284, 31.10.2003, bls. 1).
Reglugerð ráðsins (EBE) Nr 2377/90 frá 26. júní 1990 þar sem mælt er fyrir
um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í
matvælum úr dýraríkinu (Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 1). Reglugerðinni
var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
1875/2004 (Stjtíð. ESB L 326, 29.10.2004, bls. 19).
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sem geta verið til staðar vegna notkunar virkra efna í
plöntuvarnarefni og dýralyf og sem sæfiefni,
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4. gr.
Skrá yfir afurðaflokka sem samræmd hámarksgildi leifa
gilda um

d) „hámarksgildi leifa“: efri, lögleg mörk styrks varnarefnaleifa í og á matvælum eða fóðri, sem sett eru í
samræmi við þessa reglugerð, byggð á góðri starfsvenju í
landbúnaði og hafa eins lítil váhrif á neytendur og
nauðsynlegt er til að vernda viðkvæma neytendur,

e) „CXL-hámarksgildi“: hámarksgildi leifa sem alþjóðamatvælaskrárnefndin (CXL) ákveður,

f) „greiningarmörk“: fullgiltur, minnsti styrkur efnaleifa sem
unnt er að mæla og gera grein fyrir með kerfisbundinni
vöktun með fullgiltum eftirlitsaðferðum,

g) „innflutningsvikmörk“: hámarksgildi leifa sem eru fastsett
fyrir innfluttar afurðir til að uppfylla þarfir í
alþjóðaviðskiptum ef:

— notkun virks efnis í plöntuvarnarefni á tiltekna afurð er
ekki leyfð fyrir þessa tilteknu afurð og tilteknu notkun í
Bandalaginu af öðrum ástæðum en þeim er varða
lýðheilsu eða

— annað gildi er heppilegt þar eð gildandi hámarksgildi
leifa í Bandalaginu var fastsett fyrir þessa tilteknu afurð
og tilteknu notkun af öðrum ástæðum en þeim er varða
lýðheilsu,

h) „hæfnisprófun“: samanburðarprófun þar sem nokkrar rannsóknarstofur greina sams konar sýni sem gerir það kleift að
meta gæði greiningarinnar hjá hverri rannsóknarstofu,

i) „viðmiðunarskammtur bráðrar eitrunar“: áætlað magn efnis
í matvælum, gefið upp á grundvelli líkamsþyngdar, sem
hver neytandi getur tekið inn á stuttum tíma, að jafnaði á
einum degi, án umtalsverðrar áhættu samkvæmt gögnum úr
viðeigandi rannsóknum og að teknu tilliti til viðkvæmra
hópa fólks (t.d. barna og barna í móðurkviði),

j) „viðtekinn dagskammtur“: áætlað magn efnis í matvælum,
gefið upp á grundvelli líkamsþyngdar, sem hver neytandi
má taka inn daglega alla ævi án umtalsverðrar áhættu
samkvæmt öllum upplýsingum, sem lágu fyrir þegar matið
var framkvæmt, og að teknu tilliti til viðkvæmra hópa fólks
(t.d. barna og barna í móðurkviði).

1. Þær afurðir, afurðaflokkar og/eða hlutar afurða, sem um
getur í 1. mgr. 2. gr. og samræmd hámarksgildi leifa gilda um,
skulu skilgreind og tekin til umfjöllunar í I. viðauka í samræmi
við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 45. gr. Í I. viðauka
skal skrá allar afurðir, sem hámarksgildi leifa hefur verið
fastsett fyrir, ásamt öðrum afurðum sem viðeigandi er að taka
upp samræmd hámarksgildi leifa fyrir, einkum með tilliti til
mikilvægis þeirra í mataræði neytenda eða í viðskiptum.
Afurðirnar skulu flokkaðar þannig að unnt sé í sem mestum
mæli að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir flokka sambærilegra
eða skyldra afurða.
2. Innan þriggja mánaða frá gildistöku þessarar reglugerðar
skal taka saman I. viðauka og hann skal endurskoðaður þegar
við á, einkum að beiðni aðildarríkis.
5. gr.
Samantekt skrár yfir virk efni sem ekki er krafist
hámarksgilda leifa fyrir
1. Virk efni plöntuvarnarefna, sem metin eru samkvæmt
tilskipun 91/414/EBE og ekki er krafist hámarksgilda leifa
fyrir, skulu skilgreind í samræmi við málsmeðferðina, sem um
getur í 2. mgr. 45. gr. þessarar reglugerðar, og tilgreind í IV.
viðauka við þessa reglugerð, að teknu tilliti til notkunar þessara
virku efna og þeirra málefna sem um getur í a-, c- og d-lið
2. mgr. 14. gr. þessarar reglugerðar.
2. Innan 12 mánaða frá gildistöku þessarar reglugerðar skal
taka saman IV. viðauka í fyrsta sinn.
II. KAFLI
VERKLAGSREGLUR VIÐ UMSÓKNIR UM HÁMARKSGILDI
LEIFA
1. HLUTI

Framlagning umsókna varðandi hámarksgildi leifa
6. gr.
Umsóknir
1. Þegar aðildarríki hyggst veita leyfi eða bráðabirgðaleyfi
fyrir notkun plöntuvarnarefna í samræmi við tilskipun
91/414/EBE skal viðkomandi aðildarríki vega og meta hvort
þörf er á að breyta, vegna afleiðinga slíkrar notkunar, gildandi
hámarksgildum leifa sem sett eru fram í II. eða III. viðauka við
þessa reglugerð, hvort þörf sé á að ákvarða ný hámarksgildi
leifa eða hvort bæta skuli virka efninu við í IV. viðauka. Ef
þörf krefur skal aðildarríkið krefjast þess að sá aðili, sem sækir
um leyfið, leggi fram umsókn í samræmi við 7. gr.
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2. Allir aðilar, sem sýna með fullnægjandi sönnunum fram á
lögmæta hagsmuni að því er varðar heilbrigði, þ.m.t.
borgaraleg samtök og aðilar sem eiga viðskiptahagsmuna að
gæta, s.s. framleiðslufyrirtæki, ræktendur, innflytjendur og
framleiðendur afurða sem falla undir I. viðauka, geta einnig
lagt fram umsókn hjá aðildarríki í samræmi við 7. gr.
3. Þegar aðildarríki telur að nauðsynlegt sé að fastsetja, breyta
eða fella niður hámarksgildi leifa er téðu aðildarríki einnig
heimilt að taka saman og meta umsókn um fastsetningu,
breytingu eða niðurfellingu á hámarksgildi leifa í samræmi við
7. gr.
4. Umsóknir um innflutningsvikmörk skulu lagðar fyrir
skýrslugjafaraðildarríkin sem eru tilnefnd samkvæmt tilskipun
91/414/EBE en hafi slíkur skýrslugjafi hefur ekki verið
tilnefndur skulu umsóknirnar lagðar fyrir aðildarríki sem
framkvæmdastjórnin tilnefnir í samræmi við málsmeðferðina,
sem um getur í 2. mgr. 45. gr. þessarar reglugerðar, að beiðni
umsækjanda. Slíkar umsóknir skulu teknar saman í samræmi
við 7. gr. þessarar reglugerðar.
7. gr.
Kröfur sem varða umsóknir varðandi hámarksgildi leifa
1. Umsækjandi skal láta eftirfarandi upplýsingar og skjöl
fylgja umsókn varðandi hámarksgildi leifa:

L 70/7

2. Aðildarríki, sem metur umsóknina, er heimilt, eftir því sem
við á, að krefja umsækjanda um viðbótarupplýsingar, til
viðbótar við þær upplýsingar sem krafist er skv. 1. mgr., innan
frests sem aðildarríkið tilgreinir. Þessi frestur skal þó aldrei
vera lengri en tvö ár.

8. gr.

Mat á umsóknum

1. Aðildarríki, sem fær senda umsókn sem uppfyllir skilyrði
7. gr. og er lögð fram í samræmi við 6. gr., skal þegar í stað
senda Matvælaöryggisstofnuninni og framkvæmdastjórninni
afrit og semja matsskýrslu án óþarfra tafa.

2. Umsóknir skulu metnar í samræmi við viðeigandi ákvæði
samræmdu meginreglnanna um mat á plöntuvarnarefnum og
veitingu leyfis fyrir þau, í samræmi við VI. viðauka við
tilskipun 91/414/EBE, eða sértækar meginreglur um mat sem
mælt verður fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar í
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 45. gr.
þessarar reglugerðar.

a) nafn og heimilisfang umsækjanda,
b) kynning á umsóknargögnum, þ.m.t.:
i) samantekt á umsókninni,

3. Þrátt fyrir 1. mgr. og samkvæmt samkomulagi milli
hlutaðeigandi aðildarríkja getur skýrslugjafaraðildarríkið, sem
var tilnefnt samkvæmt tilskipun 91/414/EBE fyrir viðkomandi
virkt efni, lagt mat á umsóknina.

ii) helstu efnisrök,
iii) skrá yfir skjölin,
iv) afrit af þeirri góðu starfsvenju í landbúnaði sem á við
um sértæka notkun viðkomandi virks efnis,

4. Heimilt er að ákveða, í samræmi við málsmeðferðina, sem
mælt er fyrir um í 2. mgr. 45. gr., hvaða aðildarríki skuli meta
tilteknar umsóknir ef aðildarríki á í erfiðleikum með að meta
umsókn eða til þess að koma í veg fyrir tvíverknað.

c) heildaryfirlit yfir áhyggjuefni sem skipta máli og hafa
komið fram í fræðiritum sem til eru varðandi plöntuvarnarefnið og/eða leifar þess,

9. gr.

d) gögnin sem tilgreind eru í II. og III. viðauka við tilskipun
91/414/EBE sem tengjast kröfum varðandi gögn fyrir
fastsetningu hámarksgilda leifa fyrir varnarefni, þ.m.t., eftir
því sem við á, eiturefnafræðileg gögn og gögn um venjubundnar greiningaraðferðir sem eru notaðar á samanburðarrannsóknarstofum, auk gagna um efnaskipti í plöntum og
dýrum.

Framlagning metinna umsókna fyrir
framkvæmdastjórnina og Matvælaöryggisstofnunina

Ef viðkomandi gögn eru öllum þegar aðgengileg, einkum ef
virkt efni hefur þegar verið metið samkvæmt tilskipun
91/414/EBE eða ef CXL-hámarksgildi liggur fyrir og
umsækjandi leggur fram slík gögn, getur aðildarríki einnig
notað slíkar upplýsingar við mat á umsókn. Í slíkum tilfellum
skal matsskýrslan innihalda rökstuðning fyrir því að slík gögn
séu notuð eða fyrir því að þau séu ekki notuð.

1. Þegar aðildarríki hefur lokið við matsskýrsluna skal hún
send framkvæmdastjórninni. Framkvæmdastjórnin skal tafarlaust tilkynna aðildarríkjunum um það og senda Matvælaöryggisstofnuninni umsóknina, matsskýrsluna og málsskjölin.

2. Matvælaöryggisstofnunin skal án tafar staðfesta móttöku
umsóknarinnar skriflega við umsækjanda, aðildarríkið, sem
mat umsóknina, og framkvæmdastjórnina. Í staðfestingu á
viðtöku skal tilgreina viðtökudag umsóknarinnar og fylgiskjala.
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Umfjöllun Matvælaöryggisstofnunarinnar um umsóknir
varðandi hámarksgildi leifa

2. Ef Matvælaöryggisstofnunin óskar eftir viðbótarupplýsingum skal gera hlé á frestinum, sem mælt er fyrir um í
1. mgr., þar til þessar upplýsingar hafa verið veittar. Slík hlé á
fresti eru með fyrirvara um 13. gr.
12. gr.

10. gr.
Álit Matvælaöryggisstofnunarinnar á umsóknum varðandi
hámarksgildi leifa
1. Matvælaöryggisstofnunin skal meta umsóknirnar og matsskýrslurnar og skila rökstuddu áliti, einkum á áhættu fyrir
neytendur og fyrir dýr, ef það á við, sem tengist fastsetningu,
breytingu eða niðurfellingu á hámarksgildi leifa. Eftirfarandi
skal koma fram í álitinu:
a) mat á því hvort sú greiningaraðferð fyrir kerfisbundna
vöktun, sem lagt er til í umsókninni að verði beitt, henti til
fyrirhugaðs eftirlits,
b) áætluð greiningarmörk fyrir samsetningu varnarefnisins/afurðarinnar,
c) mat á þeirri áhættu að farið verði yfir viðtekinn dagskammt
eða viðmiðunarskammt bráðrar eitrunar af ástæðum sem
rekja má til breytinga á hámarksgildi leifanna; mat á þeim
þætti í dagskammtinum sem stafar af efnaleifum í afurðinni
sem sótt var um hámarksgildi leifa fyrir,
d) allir aðrir þættir sem skipta máli fyrir áhættumatið.
2. Matvælaöryggisstofnunin skal framsenda rökstutt álit sitt
til umsækjanda, framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna. Í
rökstudda álitinu skal skilgreint með skýrum hætti á hvaða
grundvelli hver niðurstaða er byggð.

Mat Matvælaöryggisstofnunar á fyrirliggjandi
hámarksgildum leifa
1. Matvælaöryggisstofnun skal, innan 12 mánaða frá skráningu eða synjun skráningar á virku efni í I. viðauka við
tilskipun 91/414/EBE eftir gildistöku þessarar reglugerðar,
afhenda framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum rökstutt
álit, sem einkum er byggt á viðeigandi matsskýrslu sem tekin
er saman samkvæmt tilskipun 91/414/EBE, varðandi:
a) fyrirliggjandi hámarksgildi leifa fyrir þetta virka efni sem
fastsett eru í II. eða III. viðauka við þessa reglugerð,
b) nauðsyn þess að fastsetja ný hámarksgildi leifa fyrir þetta
virka efni eða að skrá það í IV. viðauka við þessa
reglugerð,
c) sérstaka vinnsluþætti sem um getur í 2. mgr. 20. gr.
þessarar reglugerðar og kunna að vera nauðsynlegir fyrir
viðkomandi virkt efni,
d) hámarksgildi leifa, sem framkvæmdastjórnin kann að íhuga
að skrá í II. viðauka og/eða III. viðauka við þessa
reglugerð, og þau hámarksgildi leifa sem kunna að verða
felld niður í tengslum við þessi virku efni.
2. Að því er varðar efni sem skráð eru í I. viðauka við
tilskipun 91/414/EBE áður en reglugerð þessi tekur gildi skal
skila rökstudda álitinu, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar,
innan 12 mánaða frá gildistöku þessarar reglugerðar.
13. gr.

3. Með fyrirvara um 39. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002
skal Matvælaöryggisstofnunin gera rökstutt álit sitt opinbert.
11. gr.
Tímamörk fyrir álit Matvælaöryggisstofnunarinnar á
umsóknum varðandi hámarksgildi leifa
1. Matvælaöryggisstofnunin skal veita rökstutt álit sitt, eins
og kveðið er á um í 10. gr., eins fljótt og unnt er og eigi síðar
en innan þriggja mánaða frá viðtökudegi umsóknarinnar.
Heimilt er að framlengja frestinn, sem mælt er fyrir um í fyrstu
undirgrein, í sex mánuði frá viðtökudegi umsóknarinnar í
undantekningartilvikum þegar þörf er á að vinna ítarlegra mat.

Stjórnsýsluleg endurskoðun
Framkvæmdastjórninni er heimilt að endurskoða, að eigin
frumkvæði eða að beiðni aðildarríkis eða annars aðila sem
málið varðar beint og persónulega, hverja þá ákvörðun sem
tekin er í krafti heimilda sem þessi reglugerð veitir Matvælaöryggisstofnuninni eða ef látið er ógert að beita þessum
heimildum.
Í þeim tilgangi skal beiðni lögð fyrir framkvæmdastjórnina
innan tveggja mánaða frá þeim degi er viðkomandi aðili varð
var við viðkomandi aðgerðir eða aðgerðaleysi.
Framkvæmdastjórnin skal taka ákvörðun innan tveggja mánaða
og krefjast þess, ef við á, að Matvælaöryggisstofnunin dragi til
baka ákvörðun sína eða bæti úr aðgerðaleysi sínu innan
tiltekins frests.
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Fastsetning, breyting eða niðurfelling á hámarksgildum leifa
14. gr.
Ákvarðanir um umsóknir varðandi hámarksgildi leifa
1. Við móttöku á áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar og að
teknu tilliti til þess álits skal framkvæmdastjórnin án tafar og
eigi síðar en innan þriggja mánaða semja reglugerð, sem varðar
fastsetningu, breytingu eða niðurfellingu á tilteknu hámarksgildi leifa, eða ákvörðun um að hafna umsókninni, og leggja
reglugerðina eða ákvörðunina fram til samþykktar í samræmi
við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 45. gr.
2. Að því er varðar ákvæðin sem um getur í 1. mgr. skal taka
tillit til:
a) fyrirliggjandi vísindalegrar og tæknilegrar þekkingar,
b) hugsanlegrar tilvistar varnarefnaleifa, sem eiga sér annan
uppruna en sem kemur til af núverandi notkun virkra efna
við plöntuvarnir, og þekktra uppsafnaðra áhrifa og
samverkandi áhrifa þeirra þegar aðferðir til að meta slík
áhrif liggja fyrir,
c) niðurstaðna úr mati á mögulegri áhættu fyrir neytendur sem
fá í sig mikið magn og sem eru mjög viðkvæmir og, eftir
því sem við á, áhættu fyrir dýr,
d) niðurstaðna úr mati og ákvörðunum til að breyta notkun
plöntuvarnarefna,
e) CXL-hámarksgildis eða góðrar starfsvenju í landbúnaði
sem beitt er í þriðja landi til löglegrar notkunar virks efnis í
viðkomandi landi,
f) annarra lögmætra þátta sem skipta máli í þessu tilliti.
3. Framkvæmdastjórninni er heimilt hvenær sem er að krefja
umsækjanda eða Matvælaöryggisstofnunina um að leggja fram
viðbótarupplýsingar. Framkvæmdastjórnin skal láta aðildarríkjunum og Matvælaöryggisstofnuninni í té allar viðbótarupplýsingar sem henni hafa borist.
15. gr.
Skráning nýrra eða breyttra hámarksgilda leifa í II. og III.
viðauka
1. Í reglugerðinni, sem um getur í 1. mgr. 14. gr., skal:
a) fastsetja ný eða breytt hámarksgildi leifa og tilgreina þau í
II. viðauka við þessa reglugerð hafi virku efnin verið skráð
í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE eða
b) fastsetja eða breyta bráðabirgðahámarksgildum leifa og
tilgreina þau í III. viðauka við þessa reglugerð hafi virku
efnin ekki verið skráð í I. viðauka við tilskipun
91/414/EBE og hafi þau ekki verið skráð í II. viðauka við
þessa reglugerð eða

L 70/9

c) fastsetja, í þeim tilfellum sem getið var um í 16. gr.,
bráðabirgðahámarksgildi leifa og tilgreina þau í
III. viðauka við þessa reglugerð.
2. Ef bráðabirgðahámarksgildi leifa eru fastsett eins og kveðið
er á um í b-lið 1. mgr. skal fella þau brott úr III. viðauka með
reglugerð einu ári eftir skráningu eða synjun skráningar
viðkomandi, virks efnis í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE, í
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 45. gr.
þessarar reglugerðar. Ef eitt eða fleiri aðildarríki óska þess er
hins vegar heimilt að halda því í ár til viðbótar þar til staðfest
hefur verið að nauðsynlegar vísindarannsóknir hafi farið fram
til stuðnings umsókn um fastsetningu hámarksgildis leifa. Í
tilvikum þar sem slík staðfesting er lögð fram skal
bráðabirgðahámarksgildi leifa haldið í tvö ár til viðbótar, að því
tilskildu að ekki hafi komið í ljós óviðunandi áhætta fyrir
neytendur.
16. gr.
Verklagsreglur til að fastsetja bráðabirgðahámarksgildi
leifa við tilteknar aðstæður
1. Með reglugerðinni, sem um getur í 1. mgr. 14. gr., er einnig
heimilt að fastsetja bráðabirgðahámarksgildi leifa sem skulu
skráð í III. viðauka við eftirtaldar aðstæður:
a) í undantekingartilvikum, einkum þegar varnarefnaleifar
geta komið fram sem afleiðing umhverfismengunar eða
annars konar mengunar eða vegna notkunar plöntuvarnarefna skv. 4. mgr. 8. gr. tilskipunar 91/414/EBE, eða
b) þegar viðkomandi afurðir vega lítið í fæði neytenda og
vega ekki þungt í fæði hlutaðeigandi undirhópa né í fóðri
dýra, ef við á, eða
c) ef um hunang er að ræða, eða
d) ef um jurtate er að ræða, eða
e) ef óhjákvæmileg notkun (essential use) plöntuvarnarefna
hefur verið staðfest með ákvörðun um að fella brott virkt
efni eða skrá ekki virkt efni í I. viðauka við tilskipun
91/414/EBE, eða
f) þegar nýjar afurðir, afurðaflokkar og/eða hlutar afurða hafa
verið skráð í I. viðauka og eitt eða fleiri aðildarríki fara
fram á það til þess að unnt sé að láta vísindarannsóknir,
sem eru nauðsynlegar til stuðnings hámarksgildum leifa,
fara fram og meta þær, að því tilskildu að ekki hafi komið í
ljós óviðunandi áhætta fyrir neytendur.
2. Skráning bráðabirgðahámarksgilda leifa, sem um getur í
1. mgr., skal byggjast á áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar,
vöktunargögnum og mati sem staðfestir að hvorki sé um að
ræða óviðunandi áhættu fyrir neytendur né dýr.
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Endurmeta skal áframhaldandi gildi bráðabirgðahámarksgilda
leifa, sem um getur í a-, b-, c- og d-lið 1. mgr., a.m.k. einu
sinni á 10 ára fresti og öllum slíkum hámarksgildum leifa skal
breytt eða þau felld niður eftir því sem við á.
Endurmeta skal þau hámarksgildi leifa, sem um getur í e-lið 1.
mgr., þegar tímabilinu, sem óhjákvæmilega notkunin var leyfð
fyrir, lýkur. Endurmeta skal hámarksgildi leifa, sem um getur í
f-lið 1. mgr., þegar vísindalegum rannsóknum og mati á þeim
er lokið en eigi síðar en fjórum árum eftir skráningu þeirra í
III. viðauka.
17. gr.
Breyting á hámarksgildum leifa í kjölfar afturköllunar á
leyfum fyrir plöntuvarnarefnum
Heimilt er að samþykkja breytingar á II. og III. viðauka, sem
eru nauðsynlegar til að fella niður hámarksgildi leifa í kjölfar
afturköllunar á gildandi leyfi fyrir plöntuvarnarefni, án þess að
leita álits Matvælaöryggisstofnunarinnar.

16.3.2005

3. Þrátt fyrir 1. mgr. er aðildarríkjunum heimilt að leyfa, á
yfirráðasvæði sínu í tengslum við meðhöndlun með svæliefni
að lokinni uppskeru, gildi efnaleifa fyrir virk efni sem eru hærri
en mörkin sem eru tilgreind í II. og III. viðauka fyrir afurð sem
fellur undir I. viðauka ef samsetning virka efnisins/afurðarinnar
er skráð í VII. viðauka, að því tilskildu að:

a) slíkar afurðir séu ekki ætlaðar til beinnar neyslu,

b) viðeigandi eftirlit sé viðhaft til að tryggja að slíkar afurðir
standi notendum eða neytendum ekki til boða, ef þær eru
afhentar beint til neytenda, fyrr en efnaleifarnar eru ekki
lengur yfir þeim hámarksgildum sem tilgreind eru í II. eða
III. viðauka,

c) hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni hafi
verið tilkynnt um ráðstafanirnar. Samsetningar virka
efnisins/afurðarinnar, sem tilgreindar eru í VII. viðauka,
skulu skilgreindar í samræmi við málsmeðferðina sem um
getur í 2. mgr. 45. gr.

III. KAFLI
BRÁÐABIRGÐAHÁMARKSGILDI LEIFA SEM GILDA UM
AFURÐIR ÚR PLÖNTU- OG DÝRARÍKINU

18. gr.
Eftirlit með því að hámarksgildi leifa séu virt
1. Þær afurðir, sem falla undir I. viðauka, skulu ekki
innihalda, frá þeim tíma sem þær eru settar á markað sem
matvæli eða fóður eða þau eru gefin dýrum, varnarefnaleifar
sem fara yfir:

4. Í undantekningartilvikum, einkum í tengslum við notkun
plöntuvarnarefna í samræmi við 4. mgr. 8. gr. tilskipunar
91/414/EBE eða í samræmi við skuldbindingar í tilskipun
2000/29/EB ( 1 ), er aðildarríki heimilt að leyfa setningu
meðhöndlaðra matvæla eða fóðurs, sem uppfyllir ekki skilyrði
1. mgr., á markað og/eða að dýr á yfirráðasvæði þess séu
fóðruð á þeim, að því tilskildu að slík matvæli eða fóður hafi
ekki í för með sér óviðunandi áhættu. Tilkynna ber hinum
aðildarríkjunum, framkvæmdastjórninni og Matvælaöryggisstofnuninni um slík leyfi þegar í stað, og um viðeigandi
áhættumat til nánari skoðunar án óþarfra tafa í samræmi við
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 45. gr., í því skyni að
fastsetja bráðabirgðahámarksgildi leifa til tiltekins tíma eða
grípa til hvers kyns ráðstafana annarra í tengslum við slíkar
afurðir.

a) hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir sem sett eru fram í II.
og III. viðauka,
b) 0,01 mg/kg fyrir þær afurðir, sem sértæk hámarksgildi leifa
hafa ekki verið fastsett fyrir í II. eða III. viðauka, eða fyrir
virk efni sem ekki eru tilgreind í IV. viðauka nema önnur
staðalgildi hafi verið fastsett fyrir virkt efni í samræmi við
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 45. gr., að teknu
tilliti til venjubundinna greiningaraðferða sem eru fyrir
hendi. Slík staðalgildi skulu tilgreind í V. viðauka.
2. Aðildarríkin mega ekki banna eða hindra á yfirráðasvæði
sínu að þær afurðir, sem falla undir I. viðauka, séu settar á
markað eða að dýr, sem gefa af sér afurðir til manneldis, séu
fóðruð á þeim af þeirri ástæðu að þær innihaldi
varnarefnaleifar, að því tilskildu að:
a) slíkar afurðir uppfylli ákvæði 1. mgr. og 20. gr., eða
b) að virka efnið sé tilgreint í IV. viðauka.

19. gr.

Bann er varðar unnar og/eða samsettar afurðir

Banna skal vinnslu og/eða blöndun afurða í því skyni að þynna
þær með sömu afurð eða öðrum afurðum, sem falla undir I.
viðauka og eru ekki í samræmi við ákvæði 1. mgr. 18. gr. eða
20. gr., í þeim tilgangi að setja þær á markað sem matvæli eða
fóður eða fóðra dýr á þeim.

________________

(1 )

Tilskipun ráðsins 2000/29/EB frá 8. maí 2000 um verndarráðstafanir gegn
því að inn í Bandalagið berist lífverur sem eru skaðlegar plöntum eða
plöntuafurðum og gegn útbreiðslu þeirra innan Bandalagsins (Stjtíð. EB L
169, 10.7.2000, bls. 1). Tilskipuninni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 882/2004.
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20. gr.

23. gr.

Hámarksgildi leifa sem eiga við um unnar og/eða samsettar
afurðir

Upplýsingar sem aðildarríkin skulu veita um landsbundin
hámarksgildi leifa

1. Ef hámarksgildi leifa fyrir unnar og/eða samsettar afurðir
eru ekki sett fram í II. eða III. viðauka skulu þau hámarksgildi
leifa, sem kveðið er á um í 1. mgr. 18. gr., gilda fyrir
viðkomandi afurð sem fellur undir I. viðauka, að teknu tilliti til
breytinga á gildum fyrir varnarefnaleifar sem verða til við
vinnslu og/eða blöndun.

Hafi virkt efni enn ekki verið skráð í I. viðauka við tilskipun
91/414/EBE og hafi aðildarríki, eigi síðar en við gildistöku
I. viðauka við þessa reglugerð, fastsett landsbundið
hámarksgildi leifa fyrir viðkomandi, virkt efni fyrir afurð, sem
fellur undir I. viðauka við þessa reglugerð, eða hafi það komist
að þeirri niðurstöðu að ekki sé þörf á hámarksgildi leifa fyrir
þetta virka efni, skal viðkomandi aðildarríki senda
framkvæmdastjórninni tilkynningu með tilteknu sniði og eigi
síðar en tiltekinn dag, sem skal ákveða í samræmi við
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 45. gr., um þetta
landsbundna hámarksgildi leifa eða þá staðreynd að ekki sé
þörf á hámarksgildi leifa fyrir tiltekið virkt efni, og gefa upp
eftir því sem við á og að beiðni framkvæmdastjórnarinnar:

2. Heimilt er að tilgreina sértæka styrkingar- eða þynningarþætti fyrir tilteknar vinnslu- og/eða blöndunaraðgerðir eða fyrir
tilteknar, unnar og/eða samsettar afurðir í skránni í VI. viðauka,
í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 45. gr.
IV. KAFLI
SÉRÁKVÆÐI SEM TENGJAST UPPTÖKU GILDANDI
HÁMARKSGILDA LEIFA Í ÞESSA REGLUGERÐ

21. gr.
Fyrsta fastsetning á hámarksgildum leifa
1. Hámarksgildi leifa fyrir afurðir, sem falla undir I. viðauka,
skulu fastsett í fyrsta sinn og tilgreind í II. viðauka í samræmi
við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 45. gr. og þau
hámarksgildi leifa, sem kveðið er á um samkvæmt tilskipunum
86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE, skulu tekin með, að
teknu tilliti til viðmiðananna í 2. mgr. 14. gr. þessarar
reglugerðar.
2. Innan 12 mánaða frá gildistöku þessarar reglugerðar skal
taka saman II. viðauka.
22. gr.
Fyrsta fastsetning á bráðabirgðahámarksgildum leifa
1. Bráðabirgðahámarksgildi leifa fyrir virk efni, sem enn
hefur ekki verið tekin ákvörðun um hvort eigi að skrá í
I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE eða ekki, skulu fastsett í
fyrsta sinn og tilgreind í III. viðauka við þessa reglugerð nema
þau hafi þegar verið tilgreind í II. viðauka við þessa reglugerð,
í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 45. gr.
og að teknu tilliti til upplýsinga, sem aðildarríkin hafa lagt
fram, rökstudda álitsins, sem tilgreint er í 24. gr., ef það skiptir
máli, þeirra þátta, sem um getur í 2. mgr. 14. gr., og eftirfarandi
hámarksgilda leifa:
a) þeirra hámarksgilda leifa, sem enn standa eftir í
viðaukanum við tilskipun 76/895/EBE, og
b) landsbundinna hámarksgilda leifa sem hafa enn ekki verið
samræmd.
2. Innan 12 mánaða frá gildistöku þessarar reglugerðar skal
taka saman III. viðauka í samræmi við 23., 24. og 25. gr.

a) viðkomandi, góða starfsvenju í landbúnaði,
b) yfirlitsgögn varðandi prófanir sem eru gerðar undir eftirliti
og/eða vöktunargögn, liggi þau fyrir, ef góðri starfsvenju í
landbúnaði við jaðarmörk er beitt í aðildarríkinu,
c) viðtekinn dagskammt og, ef við á, viðmiðunarskammt
bráðrar eitrunar sem er notaður við landsbundið áhættumat,
svo og niðurstöður matsins.
24. gr.
Álit Matvælaöryggisstofnunarinnar á gögnum sem
landsbundin hámarksgildi leifa grundvallast á
1. Matvælaöryggisstofnunin skal senda framkvæmdastjórninni rökstutt álit varðandi hugsanlega áhættu fyrir heilbrigði
neytenda af völdum:
a) bráðabirgðahámarksgilda leifa sem kunna að vera skráð í
III. viðauka,
b) virkra efni sem kunna að vera skráð í IV. viðauka.
2. Matvælaöryggisstofnunin skal taka mið af fyrirliggjandi
vísinda- og tækniþekkingu við samantekt rökstudda álitsins
sem um getur í 1. mgr., einkum af upplýsingum sem
aðildarríkin veita og krafist er skv. 23. gr.
25. gr.
Fastsetning bráðabirgðahámarksgilda leifa
Með hliðsjón af áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar, ef slíkt álit
telst nauðsynlegt, er heimilt að fastsetja bráðabirgðahámarksgildi leifa fyrir virk efni, sem um getur í 23. gr., og
tilgreina þau í III. viðauka skv. 1. mgr. 22. gr. eða virku efnin
má tilgreina, eftir því sem við á, í IV. viðauka skv. 1. mgr.
5. gr. Bráðabirgðahámarksgildi leifa skulu fastsett við lægsta
gildi sem unnt er að ná í öllum aðildarríkjunum á grundvelli
góðrar starfsvenju í landbúnaði.
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V. KAFLI

OPINBERT EFTIRLIT, SKÝRSLUR OG VIÐURLÖG

16.3.2005

2. Heimilt er að samþykkja tæknilegar viðmiðunarreglur, sem
eiga við um sérstakar fullgildingarviðmiðanir og verklagsreglur
við gæðaeftirlit í tengslum við greiningaraðferðir við að
ákvarða varnarefnaleifar, í samræmi við málsmeðferðina sem
um getur í 2. mgr. 45. gr.

1. HLUTI

Opinbert eftirlit með hámarksgildum leifa
26. gr.

3. Allar rannsóknarstofur, sem greina sýni vegna opinbers
eftirlits með varnarefnaleifum, skulu taka þátt í hæfnisprófunum fyrir varnarefnaleifar á vegum Bandalagsins sem
framkvæmdastjórnin skipuleggur.

Opinbert eftirlit
2. HLUTI

1. Með fyrirvara um tilskipun 96/23/EB ( 1 ) skulu aðildarríkin
hafa opinbert eftirlit með varnarefnaleifum í því skyni að sjá til
þess að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar í samræmi
við viðeigandi ákvæði í lögum Bandalagsins um opinbert
eftirlit með matvælum og fóðri
2. Slíkt eftirlit með varnarefnaleifum skal einkum felast í
sýnatöku og síðan greiningu á sýnunum og sanngreiningu á
þeim varnarefnum, sem finnast, og styrk viðkomandi efnaleifa.
Slíkt eftirlit skal einnig fara fram þar sem afurðirnar eru
afhentar neytendum.
27. gr.
Sýnataka
1. Hvert aðildarríki skal taka nægilega mörg og margvísleg
sýni til að tryggja að niðurstöðurnar séu dæmigerðar fyrir
markaðinn, að teknu tilliti til niðurstaðna fyrri eftirlitsáætlana.
Slík sýnataka skal fara fram eins nálægt afhendingarstaðnum
og unnt er svo grípa megi til hvers kyns framfylgdaraðgerða í
kjölfarið.
2. Sýnatökuaðferðir, sem eru nauðsynlegar til að hafa slíkt
eftirlit með varnarefnaleifum í afurðum, öðrum en þeim sem
kveðið er á um í tilskipun 2002/63/EB ( 2 ), skulu ákveðnar í
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 45. gr.
þessarar reglugerðar.

Eftirlitsáætlun Bandalagsins

29. gr.

Eftirlitsáætlun Bandalagsins

1. Framkvæmdastjórnin skal undirbúa samræmda eftirlitsáætlun Bandalagsins til margra ára, tilgreina þau sérstöku sýni
sem á að fella inn í landsbundnar eftirlitsáætlanir og taka tillit
til vandamála sem hafa komið í ljós varðandi það að virt séu
hámarksgildi leifa, sem eru sett fram í þessari reglugerð, í því
skyni að meta váhrif á neytendur og beitingu gildandi
löggjafar.

2. Eftirlitsáætlun Bandalagsins skal samþykkt og uppfærð á
hverju ári í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. gr.
45. gr. Leggja skal drög að eftirlitsáætlun Bandalagsins fyrir
nefndina, sem um getur í 1. mgr. 45. gr., a.m.k. sex mánuðum
fyrir lok hvers almanaksárs.

3. HLUTI

28. gr.
Greiningaraðferðir
1. Aðferðirnar, sem notaðar eru til greiningar á varnarefnaleifum, skulu uppfylla þær viðmiðanir sem settar eru fram í
viðeigandi ákvæðum í lögum Bandalagsins um opinbert eftirlit
með matvælum og fóðri.

Landsbundnar eftirlitsáætlanir

30. gr.

Landsbundnar eftirlitsáætlanir vegna varnarefnaleifa
________________

(1 )

(2 )

Reglugerð ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með
tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og dýraafurðum og um
niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum
89/187/EBE og 91/664/EBE (Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Tilskipuninni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 882/2004.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/63/EB frá 11 júlí 2002 um
sýnatökuaðferðir innan Bandalagsins við opinbert eftirlit með leifum
varnarefna í og á vörum úr jurta- og dýraríkinu og um niðurfellingu á
tilskipun 79/700/EBE (Stjtíð. EB L 187, 16.7.2002, bls. 30).

1. Aðildarríkin skulu koma á landsbundnum eftirlitsáætlunum
til margra ára vegna varnarefnaleifa. Þau skulu á hverju ári
uppfæra þessar áætlanir sínar.
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Þessar áætlanir skulu áhættutengdar og einkum miðast að því
að meta váhrif á neytendur og hvort farið er að ákvæðum
núverandi löggjafar. Í áætlununum skal a.m.k. eftirfarandi
tilgreint:
a) afurðir sem taka á sýni úr,
b) fjöldi sýna sem á að taka og greiningar sem á að framkvæma,
c) varnarefni sem á að greina,
d) þær viðmiðanir, sem gengið er út frá við gerð þessara
áætlana, þ.m.t.:
i) samsetningar varnarefnis og afurðar sem á að velja,
ii) fjöldi sýna sem á að taka úr innlendum afurðum annars
vegar og innfluttum afurðum hins vegar,
iii) neysla afurðanna sem hlutfall af matvælaneyslu
þjóðarinnar,
iv) eftirlitsáætlun Bandalagsins, og
v) niðurstöður fyrri eftirlitsáætlana.
2. Aðildarríkin skulu leggja uppfærðar, landsbundnar eftirlitsáætlanir sínar varðandi varnarefnaleifar, sem um getur í
1. mgr., fyrir framkvæmdastjórnina og Matvælaöryggisstofnunina a.m.k. þremur mánuðum fyrir lok hvers
almanaksárs.
3. Aðildarríkin skulu taka þátt í eftirlitsáætlun Bandalagsins
eins og kveðið er á um í 29. gr. Þeim ber að birta árlega á
Netinu allar niðurstöður vöktunar á efnaleifum í hverju ríki
fyrir sig. Ef farið er yfir hámarksgildi leifa er aðildarríkjunum
heimilt að nafngreina þá smásala, kaupmenn og framleiðendur
sem eiga í hlut.
4. HLUTI

Upplýsingar frá aðildarríkjunum og ársskýrsla
31. gr.
Upplýsingar frá aðildarríkjunum
1. Aðildarríkin skulu eigi síðar en 31. ágúst ár hvert senda
eftirfarandi upplýsingar, sem varða fyrra almanaksár, til
framkvæmdastjórnarinnar, Matvælaöryggisstofnunarinnar og
hinna aðildarríkjanna:
a) niðurstöður úr opinberu eftirliti sem kveðið er á um í
1. mgr. 26. gr.,
b) upplýsingar um greiningarmörkin sem beitt er í landsbundnu eftirlitsáætlununum, sem um getur í 30. gr., og
samkvæmt eftirlitsáætlun Bandalagsins sem um getur í
29. gr.,

L 70/13

c) upplýsingar um þátttöku rannsóknarstofa í hæfnisprófunum
Bandalagsins, sem um getur í 3. mgr. 28. gr., og öðrum
hæfnisprófunum sem skipta máli varðandi samsetningar
varnarefnis og afurðar sem sýni voru tekin úr í landsbundnu eftirlitsáætluninni,
d) upplýsingar varðandi faggildingarstöðu þeirra rannsóknarstofa sem áttu aðild að eftirlitinu sem um getur í a-lið,
e) upplýsingar um framfylgdarráðstafanir sem gripið er til
þegar það er leyft að landslögum.
2. Heimilt er að kveða á um framkvæmdaráðstafanir varðandi
afhendingu upplýsinga frá aðildarríkjunum í samræmi við
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 45. gr., að höfðu
samráði við Matvælaöryggisstofnunina.
32. gr.
Ársskýrsla um varnarefnaleifar
1. Matvælaöryggisstofnunin skal semja ársskýrslu um varnarefnaleifar á grundvelli upplýsinga frá aðildarríkjunum skv.
1. mgr. 31. gr.
2. Í ársskýrslu Matvælaöryggisstofnunarinnar skulu a.m.k.
vera upplýsingar um eftirfarandi atriði:
a) greiningu á niðurstöðum úr opinberu eftirliti sem kveðið er
á um í 2. mgr. 26. gr.,
b) yfirlýsingu um hugsanlegar ástæður þess að farið var yfir
hámarksgildi leifa ásamt öllum viðeigandi athugunum
varðandi áhættustjórnunarúrræði,
c) greiningu á langvinnri og bráðri áhættu af völdum
varnarefnaleifa fyrir heilbrigði neytenda,
d) mat á váhrifum á neytendur af völdum varnarefnaleifa,
byggt á upplýsingum sem veittar eru samkvæmt a-lið og
hvers kyns öðrum fyrirliggjandi upplýsingum, þ.m.t.
skýrslur sem lagðar eru fram samkvæmt tilskipun
96/23/EB.
3. Hafi aðildarríki ekki lagt fram upplýsingar í samræmi við
31. gr. er Matvælaöryggisstofnuninni heimilt að virða að
vettugi upplýsingar um viðkomandi aðildarríki við samantekt
ársskýrslunnar.
4. Heimilt er að ákveða snið ársskýrslunnar í samræmi við
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 45. gr.
5. Matvælaöryggisstofnunin skal leggja ársskýrsluna fyrir
framkvæmdastjórnina eigi síðar en síðasta dag febrúarmánaðar
ár hvert.
6. Heimilt er að setja fram álit í ársskýrslunni um þau
varnarefni sem skulu falla undir áætlanir í framtíðinni.
7. Matvælaöryggisstofnunin skal birta ársskýrsluna opinberlega ásamt öllum athugasemdum framkvæmdastjórnarinnar eða
aðildarríkjanna.
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33. gr.

Framlagning ársskýrslu um varnarefnaleifar fyrir nefndina
Framkvæmdastjórnin skal án tafar leggja ársskýrsluna um
varnarefnaleifar fyrir nefndina, sem vísað er til í 1. mgr. 45. gr.,
sem fer yfir hana og setur fram tilmæli varðandi allar
nauðsynlegar ráðstafanir sem þarf að taka varðandi tilkynnt
brot er varða hámarksgildi leifa eins og um getur í II. og
III. viðauka.
5. HLUTI

Viðurlög
34. gr.
Viðurlög
Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn
ákvæðum þessarar reglugerðar og gera allar nauðsynlegar
ráðstafanir til að tryggja að þeim sé beitt. Viðurlögin skulu vera
árangursrík, í réttu hlutfalli við brotið og letjandi.
Aðildarríkin skulu án tafar tilkynna framkvæmdastjórninni um
þessar reglur og allar breytingar á þeim.
VI. KAFLI
NEYÐARRÁÐSTAFANIR

35. gr.

16.3.2005

a) samsteypts gagnagrunns fyrir löggjöf Bandalagsins um
hámarksgildi leifa fyrir varnarefni sem gerir slíkar
upplýsingar jafnframt aðgengilegar fyrir alla,
b) hæfnisprófana Bandalagsins sem um getur í 3. mgr. 28. gr,
c) rannsókna og annarra aðgerða til undirbúnings og þróunar
löggjafar og tæknilegra viðmiðunarreglna varðandi varnarefnaleifar sem miðast einkum að því að þróa og nota
aðferðir til að meta samanlögð, uppsöfnuð og samverkandi
áhrif,
d) rannsókna sem eru nauðsynlegar til að meta váhrif af
völdum varnarefnaleifa á neytendur og dýr,
e) rannsókna sem eru nauðsynlegar til að styðja samanburðarrannsóknarstofur ef ekki er unnt að nota fyrirliggjandi
greiningaraðferðir til að hafa eftirlit með fastsettum
hámarksgildum leifa,
2. Heimilt er, í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í
2. mgr. 45. gr., að samþykkja öll nauðsynleg framkvæmdarákvæði varðandi þær ráðstafanir sem um getur í 1. mgr.
37. gr.
Framlag Bandalagsins til stuðningsráðstafana varðandi
samræmd hámarksgildi leifa fyrir varnarefni
1. Bandalaginu er heimilt að veita fjárframlag sem nemur allt
að 100% af kostnaðinum við þær ráðstafanir sem kveðið er á
um í 36. gr.
2. Fjárveitingarnar skulu heimilaðar á hverju fjárlagaári sem
þáttur í fjárlagagerðinni.

Neyðarráðstafanir
VIII. KAFLI

Ákvæði 53. og 54. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002 gilda ef
nýjar upplýsingar eða endurmat á núverandi upplýsingum, sýna
að varnarefnaleifar eða hámarksgildi leifa, sem falla undir
þessa reglugerð, kunna að stofna heilbrigði manna eða dýra í
hættu þannig að kalli á tafarlausar aðgerðir. Ef um er að ræða
ferskvöru skal fresturinn, sem framkvæmdastjórnin hefur til
þess að taka ákvörðun, styttur í sjö daga.

SAMRÆMING UMSÓKNA VARÐANDI HÁMARKSGILDI
LEIFA

38. gr.
Tilnefning landsbundinna yfirvalda

VII. KAFLI
STUÐNINGSRÁÐSTAFANIR SEM TENGJAST SAMRÆMDUM
HÁMARKSGILDUM LEIFA FYRIR VARNAREFNI

36. gr.
Stuðningsráðstafanir sem tengjast samræmdum
hámarksgildum leifa fyrir varnarefni
1. Grípa skal til stuðningsráðstafana sem tengjast
samræmdum hámarksgildum leifa fyrir varnarefni á vettvangi
Bandalagsins og taka m.a. til eftirfarandi:

Hvert aðildarríki skal tilnefna eitt eða fleiri landsbundin
yfirvöld til þess að samræma samstarf við framkvæmdastjórnina, Matvælaöryggisstofnunina, hin aðildarríkin, framleiðslufyrirtæki, framleiðendur og ræktendur til að ná markmiðum þessarar reglugerðar. Ef aðildarríki tilnefnir fleiri en eitt
yfirvald skal aðildarríkið tilgreina hvert tilnefndu yfirvaldanna
skuli vera tengiliður.
Þessum landsbundnu yfirvöldum er heimilt að úthluta
verkefnum til annarra aðila.
Hvert aðildarríki skal tilkynna framkvæmdastjórninni og
Matvælaöryggisstofnuninni um heiti og heimilisföng þessara
tilnefndu, landsbundnu yfirvalda.
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39. gr.

Samræming Matvælaöryggisstofnunarinnar á upplýsingum
varðandi hámarksgildi leifa
Matvælaöryggisstofnunin skal:
a) tryggja samræmi í störfum sínum og skýrslugjafaraðildarríkisins sem tilnefnt er fyrir tiltekið, virkt efni í
samræmi við tilskipun 91/414/EBE,
b) tryggja samræmi í störfum sínum, aðildarríkjanna og
framkvæmdastjórnarinnar varðandi hámarksgildi leifa,
einkum til þess að uppfylla kröfur 41. gr.

IX. KAFLI
FRAMKVÆMD

43 gr.
Vísindalegt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar
Framkvæmdastjórnin eða aðildarríkin geta farið fram á
vísindalegt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar varðandi allar
ráðstafanir sem tengjast mati á áhættu samkvæmt þessari
reglugerð. Framkvæmdastjórninni er heimilt að tilgreina
frestinn til að skila álitinu.
44 gr.

40. gr.

Verklagsreglur til að samþykkja álit
Matvælaöryggisstofnunarinnar

Upplýsingar sem aðildarríkin skulu leggja fram

1. Þegar álit Matvælaöryggisstofnunar í samræmi við þessa
reglugerð krefjast einungis vísinda- eða tæknilegrar vinnu þar
sem beitt er almennt viðurkenndum, vísindalegum eða
tæknilegum meginreglum er Matvælaöryggisstofnuninni
heimilt, hreyfi framkvæmdastjórnin eða aðildarríki ekki
andmælum við því, að gefa álitið út án samráðs við
vísindanefndina eða sérfræðinganefndirnar sem um getur í
28. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002.

Aðildarríkin skulu, að beiðni Matvælaöryggisstofnunarinnar,
leggja fyrir stofnunina allar fyrirliggjandi upplýsingar sem eru
nauðsynlegar til þess að meta öryggi hámarksgilda leifa.
41 gr.
Gagnagrunnur Matvælaöryggisstofnunarinnar varðandi
hámarksgildi leifa
Með fyrirvara um gildandi ákvæði í lögum Bandalagsins og
landslögum varðandi aðgang að skjölum skal Matvælaöryggisstofnunin koma upp og viðhalda gagnagrunni sem framkvæmdastjórnin og lögbær yfirvöld aðildarríkjanna hafa
aðgang að og inniheldur vísindalegar upplýsingar og upplýsingar um góðar starfsvenjur í landbúnaði að því er varðar
hámarksgildi leifa, virka efnið og vinnsluþætti sem sett eru
fram í II., III., IV. og VII. viðauka. Hann skal einkum innihalda
upplýsingar er varða mat á innteknu magni með fæðu og
upplýsingar um vinnsluþætti og eiturefnafræðilega endapunkta.
42 gr.
Aðildarríki og þóknanir
1. Aðildarríkjum er heimilt að endurheimta, með þóknun eða
gjöldum, kostnað við vinnu, sem tengist fastsetningu, breytingum eða niðurfellingu á hámarksgildum leifa, eða við hvers
konar störf önnur sem leiðir af skuldbindingum samkvæmt
þessari reglugerð.
2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að þóknunin eða gjaldið sem
um getur í 1. mgr.:
a) sé ákvarðað á gagnsæjan hátt, og
b) sé í samræmi við raunverulegan kostnað við þá vinnu sem
um ræðir.
Nota má gjaldskrá með föstum gjöldum sem byggjast á
meðalkostnaði fyrir vinnuna sem um getur í 1. mgr.

2. Í framkvæmdarreglunum skv. a-lið 6. mgr. 29. gr.
reglugerðar (EB) nr. 178/2002 skulu tilgreind þau tilvik þar
sem ákvæði 1. mgr. þessarar reglugerðar gilda.
45 gr.
Nefndarmeðferð
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar fastanefndarinnar
um matvælaferli og heilbrigði dýra sem komið var á fót skv.
58. gr. reglugerðar (EB) nr.178/2002 (hér á eftir kölluð
nefndin).
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. og
7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af ákvæðum 8. gr.
hennar.
Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir.
3. Nefndin setur sér starfsreglur.
46 gr.
Framkvæmdarráðstafanir
Í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 45. gr.
og, eftir því sem við á, að teknu tilliti til álits
Matvælaöryggisstofnunarinnar, skal fastsetja eða kveða á um
breytingar á eftirfarandi:
a) framkvæmdaráðstafanir til að tryggja samræmda beitingu
þessarar reglugerðar,
b) dagsetningarnar í 23. gr., 29. gr. (2. mgr.), 30. gr. (2. mgr.),
31. gr. (1. mgr.) og 32. gr. (5. mgr.),
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c) skjöl með tæknileiðbeiningum til stuðnings við beitingu
þessarar reglugerðar,
d) ítarlegar reglur varðandi þau vísindalegu gögn sem krafist
er við fastsetningu á hámarksgildum leifa.
47 gr.
Skýrsla um framkvæmd þessarar reglugerðar
Eigi síðar en 10 árum eftir að reglugerð þessi öðlast gildi skal
framkvæmdastjórnin senda Evrópuþinginu og ráðinu skýrslu
um framkvæmd hennar ásamt viðeigandi tillögum.
X. KAFLI
LOKAÁKVÆÐI

48 gr.
Niðurfelling og aðlögun löggjafar

16.3.2005

49. gr.
Bráðabirgðaráðstafanir
1. Kröfur skv. III. kafla gilda ekki um afurðir sem hafa verið
framleiddar eða fluttar inn í Bandalagið á löglegan hátt fyrir
þann dag sem um getur í annarri málsgrein 50. gr.
Til þess að tryggja víðtæka vernd fyrir neytendur er hins vegar
heimilt að grípa til viðeigandi ráðstafana varðandi þessar
afurðir í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr.
45. gr.
2. Þegar slíkt er nauðsynlegt til þess að unnt sé með
eðlilegum hætti að markaðssetja, vinna og neyta afurða, er
heimilt að mæla fyrir um frekari bráðabirgðaráðstafanir um
framkvæmd tiltekinna hámarksgilda leifa sem kveðið er á um í
15., 16., 21., 22. og 25. grein.

1. Tilskipanir 76/895/EBE, 86/362/EBE, 86/363/EBE og
90/642/EBE eru hér með felldar úr gildi frá og með þeim degi
sem um getur í annarri málsgrein 50. gr.

Þessar ráðstafanir, sem skulu vera með fyrirvara um þá skyldu
að tryggja öfluga neytendavernd, skulu samþykktar í samræmi
við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 45. gr.

2. Í stað f-liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 91/414/EBE komi
eftirfarandi:

50 gr.

„f) hámarksgildi leifa fyrir landbúnaðarafurðir, sem verða fyrir
áhrifum af þeirri notkun sem um getur í leyfinu, hafi verið,
eftir því sem við á, fastsett eða þeim breytt í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 396/2005 (*)“
(*) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.

Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Ákvæði II., III. og V. kafla gilda frá og með sex mánuðum eftir
birtingu síðustu reglugerðanna þar sem I., II., III. og
IV. viðauki eru teknir saman.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Strassborg 23. febrúar 2005.
Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

J.P. BORRELL FONTELLES

N. SCHMIT

forseti.

forseti.
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 178/2006
frá 1. febrúar 2006
um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar skrá í I.
viðauka yfir matvæli og fóðurvörur sem falla undir ákvæði um hámarksgildi fyrir
varnarefnaleifar
(Texti sem varðar EES)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

4)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um
matvælaferlið og heilbrigði dýra.

5)

Ekki hefur verið krafist einstakra hámarksgilda leifa fyrir
fisk og uppskeru, sem eru sérstaklega ætluð í fóður, og
engar upplýsingar tiltækar sem grundvöllur fyrir
ákvörðun á hámarksgildi leifa. Það er við hæfi að taka
mið af tímanum sem þarf til að afla eða safna gögnum.
Þrjú ár eru talin nægilegur tími til að afla eða safna
gögnum.

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir
varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og
dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (1),
einkum 1. mgr. 4. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 396/2005 skal
framkvæmdastjórnin taka saman I., II., III. og IV.
viðauka við þá reglugerð, þar eð samantekt þeirra er
skilyrði fyrir beitingu II., III. og V. kafla þeirrar
reglugerðar.
Í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er
nauðsynlegt að skrá allar afurðir þar sem fyrir liggur
hámarksgildi leifa gilda á vettvangi Bandalagsins eða á
landsbundnum vettvangi, ásamt þeim afurðum þar sem
rétt þykir að ákvarða samræmt hámarksgildi leifa.
Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til
samræms við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Textinn í viðaukanum við þessa reglugerð bætist við sem I.
viðauki við reglugerð (EB) nr. 396/2005.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 1. febrúar 2006.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Markos KYPRIANOU

framkvæmdastjóri.

(1) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.

___________
(¹) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1

Nr. 672
L 29/4

3. júlí 2008

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

IS

2.2.2006

VIÐAUKI
„I. VIÐAUKI
Afurðir úr jurta- og dýraríkinu sem um getur í 1. mgr. 2. gr.

Kenninúmer (1)

0100000

0110000

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkanna
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

1. NÝIR EÐA FRYSTIR ÁVEXTIR,
HNETUR
i)

Sítrusávextir

Öll afurðin

0110010

Greipaldin

Citrus paradisi

Pómelónur,
sætugreipaldin,
tangeló-aldin,
ljótaldin og aðrir
blendingar

0110020

Appelsínur

Citrus sinensis

Bergamía,
beiskjuappelsína,
myrtuappelsína
og aðrir
blendingar

0110030

Sítrónur

Citrus limon

Skrápsítróna,
sítróna

0110040

Súraldin
(límónur)

Citrus
aurantifolia

0110050

Mandarínur

Citrus reticulata

0110990

Aðrir (3)

0120000

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

Klementína,
tangerína og aðrir
blendingar

ii) Trjáhnetur (í skurn eða
skurnlausar)

Öll afurðin eftir
að skurn hefur
verið fjarlægð (að
kastaníuhnetum
undanskildum)

0120010

Möndlur

Prunus dulcis

0120020

Parahnetur

Bertholletia
excelsa

0120030

Kasúhnetur

Anacardium
occidentale

0120040

Kastaníuhnetur

Castanea sativa

0120050

Kókoshnetur

Cocos nucifera

0120060

Heslihnetur

Corylus avellana

0120070

Goðahnetur
(makadamíuhnetur)

Macadamia
ternifolia

0120080

Pekanhnetur

Carya illinoensis

0120090

Furuhnetur

Pinus pinea

Stórheslihneta

Nr. 672
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Kenninúmer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

0120100

Pistasíuhnetur

Pistachia vera

0120110

Valhnetur

Juglans regia

L 29/5

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

Aðrar ( )
iii) Kjarnaávextir

Öll afurðin eftir
að stilkur hefur
verið fjarlægður

0130010

Epli

Malus domesticus

Skógarepli

0130020

Perur

Pyrus communis

Sandpera

0130030

Kveði

Cydonia oblonga

0130040

Trjámispill (4)

Mespilus
germanica

0130050

Dúnepli (4)

Eriobotrya
japonica

0130990

Aðrir (3)

0140000

iv) Steinaldin

Öll afurðin eftir
að stilkur hefur
verið fjarlægður

0140010

Apríkósur

Prunus
armeniaca

0140020

Kirsuber

Prunus cerasus,
Prunus avium

Sætkirsuber,
súrkirsuber

0140030

Ferskjur

Prunus persica

Nektarínur og
svipaðir
blendingar

0140040

Plómur

Prunus domestica

Sveskjuplóma,
greengage-plóma,
mírabellplóma

0140990

Önnur (3)

0150000

v) Ber og önnur smá aldin

0151000

a) Vínber og þrúgur

0151010

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

3

0120990
0130000
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Öll afurðin eftir
að búið er að
fjarlægja
topp/krónu og
stilka að rifsberjum og
sólberjum
undanskildum:
ávextir með stilka

Vínber

Vitis euvitis

Nr. 672
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Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

0151020

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

Þrúgur

0152000

b) Jarðarber

0153000

c) Klungurber

2.2.2006

2

Vísindaheiti ( )

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

Vitis euvitis
Fragaria ×
ananassa

0153010

Brómber

Rubus fruticosus

0153020

Daggarber
(elgsber)

Rubus ceasius

Lóganber,
boysenber og
múltuber

0153030

Hindber

Rubus idaeus

Vínhindber

0153990

Önnur (3)

Aðalbláber,
týtuber

0154000

d) Ber og önnur smá aldin

0154010

Bláber

Vaccinium
corymbosum

0154020

Trönuber

Vaccinium
macrocarpon

0154030

Rifsber (rauð
og hvít) og
sólber

Ribes nigrum,
Ribes rubrum

0154040

Stikilsber

Ribes uva-crispa

0154050

Rósaber

Rosa canina

0154060

Mórber (4)

Morus spp

0154070

Eplaþyrniber (4)
(miðjarðarhafs
trjámispill)

Crataegus
azarolus

0154080

Ylliber (4)

Sambucus nigra

0154990

Önnur (3)

Blendingar
annarra Ribestegunda

Aldin
jarðarberjatrés

Logalauf,
reyniviður,
eplaþyrniber,
hafþyrnir
(strandþyrnir),
snæþyrnir,
reyniber og önnur
ber af trjám

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um
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0160000

0161000
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Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

L 29/7

2

Vísindaheiti ( )

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

vi) Ýmsir ávextir

Öll afurðin eftir
að búið er að
fjarlægja stilka
eða krónu
(ananas)

a) Ætt hýði

0161010

Döðlur

Phoenix
dactylifera

0161020

Fíkjur

Ficus carica

0161030

Ólífur

Olea europaea

0161040

Dvergappelsínu
r (4)

Fortunella spp.

Marumi (hnöttótt
dvergappelsína,
nagami (egglaga
dvergappelsína)

0161050

Stjörnualdin (4)

Averrhoa
carambola

Bilimbi

0161060

Döðluplóma (4)

Diospyros kaki

0161070

Jövuplóma (4)

Syzygium cumini

0161990

Annað (3)

0162000
0162010

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

Jövuepli,
malajaepli,
rósaepli,
brasilíukirsuber
(grumichama),
surinamkirsuber

b) Óætt hýði, lítið
Kíví

Actinidia
deliciosa syn.
A. chinensis

0162020

Litkaber

Litchi chinensis

0162030

Píslaraldin

Passiflora edulis

0162040

Kaktusfíkja (4)

Opuntia ficusindica

0162050

Stjörnuepli (4)

Chrysophyllum
cainito

0162060

Persimóna (4)
(Virginíu-kakí)

Diospyros
virginiana

Tröllígulber,
ígulber

Svartaldin,
mexíkósk pera,
grænaldin,
gulaldin og
mjúkaldin
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IS

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

2.2.2006

2

Vísindaheiti ( )

0163000

c) Óætt hýði, stórt

0163010

Lárperur

Persea americana

0163020

Bananar

Musa ×
paradisica

0163030

Mangó

Mangifera indica

0163040

Papæjualdin

Carica papaya

0163050

Granatepli

Punica granatum

0163060

Morgunberkja
(4)

Annona
cherimola

0163070

Gvava (4)

Psidium guajava

0163080

Ananas

Ananas comosus

0163090

Brauðaldin (4)

Artocarpus altilis

0163100

Dáraaldin (4)

Durio zibethinus

0163110

Nónberkja (4)

Annona muricata

0163990

Annað (3)

0210000

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

Annað (3)

0162990

0200000

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

Dvergbanani,
mjölbanani,
eplabanani

Berkjualdin,
sykurepli
(sólberkja),
ilmberkja og
aðrar
miðlungsstór
aldin af
berkjuviðarætt

Saðningaraldin

2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI
i)

Rótarávextir og hnýði

0211000

a) Kartöflur

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og hnýði

Öll afurðin eftir
að búið er að
fjarlægja toppa
(þar sem við á) og
mold með skolun
eða burstun
Tegund hnýðis
Solanum
tuberosum spp.
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Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

L 29/9

2

Vísindaheiti ( )

0212010

Kassava

Manihot
esculenta

0212020

Sætuhnúðar

Ipomoea batatas

0212030

Kínakartöflur

Dioscorea sp.

0212040

Örvarrót (4)

Maranta
arundinacea

0212990

Annað (3)

0213000

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

Þerrirót, taró,
fílseyra

Jíkamarót,
mexikönsk
jíkamarót

c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að
sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófa

Beta vulgaris
subsp. vulgaris

0213020

Gulrætur

Daucus carota

0213030

Hnúðsilla

Apium graveolens
var. rapaceum

0213040

Piparrót

Armoracia
rusticana

0213050

Ætifífill

Helianthus
tuberosus

0213060

Nípur

Pastinaca sativa

0213070

Steinseljurót

Petroselinum
crispum

0213080

Hreðkur

Raphanus sativus
var. sativus

Vetrarhreðka,
japönsk hreðka,
ætihreðka og
svipuð yrki

0213090

Hafursrót

Tragopogon
porrifolius

Surtarrót

0213100

Gulrófur

Brassica napus
var. napobrassica

0213110

Næpur

Brassica rapa

0213990

Önnur (3)

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

Nr. 672
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Kenninúmer (1)

0220000

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

Allium sativum

0220020

Laukur

Allium cepa

0220030

Skalottlaukur

Allium
ascalonicum
(Allium cepa var.
aggregatum)

0220040

Vorlaukur

Allium cepa

0220990

Annar (3)

Perlulaukur

Pípulaukur og
svipuð yrki

iii) Aldingrænmeti

Öll afurðin eftir
að búið er að
fjarlægja stilka (ef
um er að ræða
sykurmaís án
hýðis)

a) Náttskuggaætt

0231010

Tómatar

Lycopersicum
esculentum

Kirsuberjatómatar

0231020

Paprikur

Capsicum
annuum, var
grossum and var.
longum

Eldpipar

0231030

Eggaldin

Solanum
melongena

Melónupera

0231040

Okra

Hibiscus
esculentus

0231990

Annað (3)

0232000

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

Öll afurðin eftir
að búið er að
fjarlægja hýði
sem losnar
auðveldlega og
mold (þurra) eða
rætur og mold
(nýja)
Hvítlaukur

0231000

2.2.2006

ii) Laukar

0220010

0230000

3. júlí 2008

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

IS

b) Graskersætt — með ætu hýði

0232010

Gúrkur

Cucumis sativus

0232020

Smágúrkur

Cucumis sativus

0232030

Dvergbítar

Cucurbita pepo
var. melopepo

Sumarkúrbítur,
mergja (pattypangrasker)

Nr. 672

2.2.2006

1

Kenninúmer ( )

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

L 29/11

2

Vísindaheiti ( )

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

c) Graskersætt — með óætu hýði

0233010

Melónur

Cucumis melo

Horngúrka

0233020

Risagrasker

Cucurbita
maxima

Vetrargrasker

0233030

Vatnsmelónur

Citrullus lanatus

0233990

Annað (3)

0234000

d) Sykurmaís

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0240000
0241000

Zea mays var.
saccharata

a) Blómstrandi kál

Aðeins hausinn
Spergilkál

Brassica oleracea
var. italica

0241020

Blómkál

Brassica oleracea
var. botrytis

0241990

Annað (3)

Sprotakál,
kínverskt
spergilkál,
næpukál

b) Kálhöfuð

Öll plantan eftir
að búið er að
fjarlægja rætur og
skemmd blöð

0242010

Rósakál

Brassica oleracea
var. gemmifera

0242020

Höfuðkál

Brassica oleracea
convar. capitata

0242990

Annað (3)

0243000

Kjarnar og
stönglar án hýðis

iv) Kál

0241010

0242000

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

Annað (3)

0232990
0233000

3. júlí 2008

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

IS

c) Blaðkál

Aðeins rósakálsknapparnir
Toppkál, rauðkál,
blöðrukál, hvítkál

Öll plantan eftir
að búið er að
fjarlægja rætur og
skemmd blöð

Nr. 672
L 29/12

1

Kenninúmer ( )

3. júlí 2008

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

IS

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

2.2.2006

2

Vísindaheiti ( )

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

0243010

Kínakál

Brassica
pekinensis

Brúnn mustarður
(mustarðskál),
blaðkál,
rósettukál,
kínakál (napakál),
fóðurkál

0243020

Grænkál

Brassica oleracea
convar.
Acephalea

Grænkál, fóðurkál

0243990

Annað (3)

0244000

0250000

0251000

Brassica oleracea
convar. acephala,
var. gongylodes

d) Hnúðkál

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

Öll plantan eftir
að búið er að
fjarlægja rætur,
toppa og mold (ef
um hana er að
ræða)

v) Blaðgrænmeti og ferskar
kryddjurtir

Öll plantan eftir
að búið er að
fjarlægja rætur,
skemmd ytri blöð
og mold (ef um
hana er að ræða)

a) Salat og aðrar salatplöntur,
þ.m.t. plöntur af krossblómaætt

0251010

Lambasalat

Valerianella
locusta

Ítalskt vorsalat

0251020

Salat

Lactuca sativa

Höfuðsalat, lollo
rosso salat
(laufsalat),
jöklasalat,
bindisalat

0251030

Vetrarsalat
(salatfífill með
breiðum
blöðum)

Cichorium endiva

Kaffifífill,
rauðlaufssalat,
hrokkinblaðssalat,
sykurbrauðssalat

0251040

Karsi (4)

Lepidium sativum

0251050

Vetrarkarsi (4)

Barbarea verna

0251060

Klettasalat,
rukola (4)

Eruca sativa
(Diplotaxis spec.)

0251070

Sinnepskál (4)

Brassica juncea
var. rugosa

Gyltumustarður

Nr. 672
2.2.2006

Kenninúmer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

0251080

Lauf og stilkar
af Brassica spp
(4)

0251990

Önnur (3)

0252000

3. júlí 2008
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Vísindaheiti (2)

L 29/13

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

Brassica spp.

Misunakál

b) Spínat og áþekkt grænmeti
(blöð)

0252010

Spínat

Spinacia oleracea

Nýsjálenskt
spínat, næpukál

0252020

Portúlakki (4)

Portulaca
oleracea

Vetrarportúlakki
(diskgrýta),
garðaportúlakki,
portúlakki,
súrsmæra, salturt

0252030

Strandblaðka

Beta vulgaris

Rauðrófulauf

0252990

Annað (3)

0253000

c) Vínviðarlauf (vínþrúgulauf) (4)

Vitis euvitis

0254000

d) Brunnperla

Nasturtium
officinale

0255000

e) Jólasalat

Cichorium
intybus. var.
foliosum

0256000

f)

Kryddjurtir

0256010

Kerfill

Anthriscus
cerefolium

0256020

Graslaukur

Allium
schoenoprasum

0256030

Blaðsellerí

Apium graveolens
var. seccalinum

0256040

Steinselja

Petroselinum
crispum

0256050

Salvía (4)

Salvia officinalis

0256060

Rósmarín (4)

Rosmarinus
officinalis

Fennikulauf,
kóríanderlauf,
dilllauf,
kúmenlauf,
skessujurt, hvönn,
spánarkerfill og
aðrar tegundir af
sveipjurtaætt

Vetrarsar,
sumarsar

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

Nr. 672
L 29/14

IS

1

Kenninúmer ( )

3. júlí 2008

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um einstakar
afurðir innan
flokkana, sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

2.2.2006

2

Vísindaheiti ( )

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

0256070

Timían (4)

Thymus spp.

Meiran,
kjarrminta

0256080

Basilíka (4)

Ocimum
basilicum

Sítrónumelissa,
mynta, piparminta

0256090

Lárviðarlauf (4)

Laurus nobilis

0256100

Fáfnisgras (4)

Artemisia
dracunculus

0256990

Aðrar (3)

0260000

Ísópur

vi) Belgávextir (ferskir)

Öll afurðin

0260010

Baunir (með
fræbelg)

Phaseolus
vulgaris

Græn baun
(garðbaunir,
belgbaunir),
klifurbaun,
snittubaun,
spergilbaun

0260020

Baunir (án
fræbelgs)

Phaseolus
vulgaris

Breiðbaun,
flageolet-baun,
risabaun,
límabaun,
augnbaun

0260030

Ertur (með
fræbelg)

Pisum sativum

Sykurbaun
(sykurerta)

0260040

Ertur (án
fræbelgs)

Pisum sativum

Garðerta, græn
erta,
kjúklingabaun

0260050

Linsubaunir (4)

Lens culinaris
syn. L. esculenta

0260990

Aðrar (3)

0270000

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)

Öll afurðin eftir
að búið er að
fjarlægja
skemmdan
plöntuvef, mold
og rætur

0270010

Spergill

Asparagus
officinalis

0270020

Salatþistill

Cynara
cardunculus

0270030

Sellerí

Apium graveolens
var. dulce

0270040

Fennika

Foeniculum
vulgare

Nr. 672
2.2.2006

IS

1

Kenninúmer ( )

3. júlí 2008

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

L 29/15

2

Vísindaheiti ( )

0270050

Ætiþistill

Cynara scolymus

0270060

Blaðlaukur

Allium porrum

0270070

Rabarbari

Rheum ×
hybridum

0270080

Bambusspírur
(4)

Bambusa vulgaris

0270090

Pálmakjarni (4)

Euterpa oleracea,
Cocos nucifera,
Bactris gasipaes,
daemonorops
schmidtiana

0270990

Annað (3)

0280000

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

Allur hausinn,
þ.m.t.
blómbotninn

Stilkar, eftir að
búið er að
fjarlægja rætur og
blöð

viii) Sveppir (4)

Öll afurðin eftir
að búið er að
fjarlægja mold
eða ræktunarefni

0280010

Ræktaðir

Ætisveppur,
ostrusveppur,
shiitake-sveppur

0280020

Villtir

Kantarella,
truffla, morkill,
kóngssveppur

0280990

Aðrir (3)

0290000

0300000

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

ix) Þang og þari (4)

Öll afurðin eftir
að skemmd blöð
hafa verið
fjarlægð

3. ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

Öll afurðin

0300010

Baunir

Phaseolus
vulgaris

0300020

Linsubaunir

Lens culinaris
syn. L. esculenta

0300030

Ertur

Pisum sativum

Breiðbaun,
bostonbaun,
flageolet-baun,
risabaun,
límabaun,
hestabaun,
augnbaun

Kjúklingabaun,
gráertur,
varpabaun

Nr. 672
L 29/16

1

Kenninúmer ( )

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

0300040

Úlfabaunir (4)

0300990

Annað (3)

0400000

0401000

3. júlí 2008

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

IS

2.2.2006

2

Vísindaheiti ( )

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

Lupinus spp.

4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN

i)

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

Öll afurðin eftir
að búið er að
fjarlægja skel,
stein og hýði,
þegar mögulegt er

Olíufræ

0401010

Hörfræ

Linum
usitatissimum

0401020

Jarðhnetur

Arachis hypogaea

0401030

Valmúafræ

Papaver
somniferum

0401040

Sesamfræ

Sesamum indicum
syn. S. orientale

0401050

Sólblómafræ

Helianthus
annuus

0401060

Repjufræ

Brassica napus

0401070

Sojabaunir

Glycine max

0401080

Mustarðsfræ

Brassica nigra

0401090

Baðmullarfræ

Gossypium spp.

0401100

Graskersfræ (4)

Cucurbita pepo
var. oleifera

0401110

Litunarþistill (4)

Carthamus
tinctorius

0401120

Hjólkróna (4)

Borago officinalis

0401130

Akurdoðra (4)

Camelina sativa

0401140

Hampfræ (4)

Cannabis sativa

0401150

Kristpálmi

Ricinus communis

0401990

Annað (3)

Arfanæpa,
akurfrækál

Nr. 672
2.2.2006

1

Kenninúmer ( )

3. júlí 2008

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

IS

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

L 29/17

2

Vísindaheiti ( )

0402010

Ólífur til
olíuframleiðslu
(4)

Olea europaea

0402020

Pálmahnetur
(pálmaolíukjarn
ar) (4)

Elaeis guineensis

0402030

Olíupálmaaldin
(4)

Elaeis guineensis

0402040

Dúnviður (4)

Ceiba pentandra

0402990

Önnur (3)
5.

Öll afurðin
Bygg

Hordeum spp.

0500020

Bókhveiti

Fagopyrum
esculentum

0500030

Maís

Zea mays

0500040

Hirsi (4)

Panicum spp.

0500050

Hafrar

Avena fatua

0500060

Hrísgrjón

Oryza sativa

0500070

Rúgur

Secale cereale

0500080

Dúrra (4)

Sorghum bicolor

0500090

Hveiti

Triticum aestivum

0500990

Annað (3)
6.

Allt aldinið eftir
að búið er að
fjarlægja stilka og
mold (ef um hana
er að ræða)

KORN

0500010

0600000

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

ii) Olíurík aldin

0402000

0500000

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

Mannagrjón,
hvingresi

Spelt, rúghveiti

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ
Te (þurrkuð lauf og stilkar, einnig
gerjuð, Camellia sinensis)

0610000

i)

0620000

ii) Kaffibaunir (4)

Camellia sinensis

Öll afurðin

Aðeins baunirnar

Nr. 672
L 29/18

Kenninúmer (1)

0630000
0631000

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

a) Blóm

Matricaria
recutita

0631020

Læknakólfur

Hibiscus
sabdariffa

0631030

Rósablöð

Rosa spec.

0631040

Læknajasmína

Jasminum
officinale

0631050

Lind

Tillia cordata

0631990

Önnur (3)
b) Lauf

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

Öll afurðin eftir
að búið er að
fjarlægja rætur og
skemmd lauf

0632010

Jarðarberjalauf

Fragaria ×
ananassa

0632020

Rauðrunnalauf

Aspalathus spp.

0632030

Indíánaþyrnir

Ilex
paraguariensis

0632990

Önnur (3)
c) Rætur

Öll afurðin eftir
að búið er að
fjarlægja toppa og
mold með því að
skola eða bursta

0633010

Garðabrúðurót

Valeriana
officinalis

0633020

Ginsengrót

Panax ginseng

0633990

Aðrar (3)

0639000

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

Allt blómið eftir
að búið er að
fjarlægja stilka og
skemmd lauf
Kamilla

0633000

2.2.2006

iii) Jurtate (4) (þurrkað)

0631010

0632000

3. júlí 2008
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d) Önnur jurtate

Nr. 672
2.2.2006

IS

Kenninúmer (1)

3. júlí 2008

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

L 29/19

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

0640000

iv) Kakóbaunir (4) (gerjaðar baunir)

Theobroma cacao

Baunir eftir að
búið er að
fjarlægja skurnina

0650000

v) Karób (4) (Jóhannesarbrauð)

Ceratonia siliqua

Öll afurðin eftir
að búið er að
fjarlægja stilka
eða krónuna

Humulus lupulus

Öll afurðin

0700000

7.

HUMLAR (þurrkaðir), þ.m.t. humlakögglar og óþykkt duft

0800000

8.

KRYDD (4)

0810000

Öll afurðin

i) Fræ

0810010

Anís

Pimpinella
anisum

0810020

Ilmfrú

Nigella sativa

0810030

Sellerífræ

Apium graveolens

0810040

Kóríanderfræ

Coriandrum
sativum

0810050

Krosskúmen

Cuminum
cyminum

0810060

Dillfræ

Anethum
graveolens

0810070

Fennikufræ

Foeniculum
vulgare

0810080

Grikkjasmári

Trigonella
foenumgraecum

0810090

Múskat

Myristica fragans

0810990

Önnur (3)

0820000

ii) Ávextir og ber

0820010

Allrahanda

Pimenta dioica

0820020

Aníspipar
(kínapipar)

Zanthooxylum
piperitum

0820030

Kúmen

Carum carvi

0820040

Kardimomma

Elettaria
cardamomum

Skessujurtarfræ

Nr. 672
L 29/20

IS

1

Kenninúmer ( )

3. júlí 2008

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

2.2.2006

2

Vísindaheiti ( )

0820050

Einiber

Juniperus
communis

0820060

Pipar, svartur
og hvítur

Piper nigrum

0820070

Vanillustangir

Vanilla fragrans
syn. Vanilla
planifolia

0820080

Indversk daðla
(tamarind)

Tamarindus
indica

0820990

Önnur (3)

0830000

Kanill

0830990

Annar (3)

Cinnamonum
verum syn. C.
zeylanicum

iv) Rætur eða jarðstönglar

0840010

Lakkrís

Glycyrrhiza
glabra

0840020

Engifer

Zingiber
officinale

0840030

Túrmerik
(gullinrót)

Curcuma
domestica syn. C.
longa

0840040

Piparrót

Armoracia
rusticana

0840990

Aðrir (3)

0850000

v) Blómknappar

0850010

Negull

Syzygium
aromaticum

0850020

Kapers

Capparis spinosa

0850990

Aðrir (3)

0860000

Langpipar,
rósapipar

iii) Börkur

0830010

0840000

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

vi) Fræni

0860010

Saffran

0860990

Annað (3)

Crocus sativus

Kassíukanill

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

Nr. 672

IS

2.2.2006

1

Kenninúmer ( )

0870000

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

L 29/21

2

Vísindaheiti ( )

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

vii) Frækápa

0870010

Múskatblóm

0870990

Annað (3)

0900000

3. júlí 2008
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Myristica
fragrans

9. SYKURPLÖNTUR (4)

0900010

Sykurrófa (rót)

Beta vulgaris

Öll afurðin eftir
að búið er að
fjarlægja toppa og
mold með því að
skola eða bursta

0900020

Sykurreyr

Saccharum
officinarum

Öll afurðin eftir
að búið er að
fjarlægja
skemmdan
plöntuvef, mold
og rætur

0900030

Kaffifífilsrætur
(4)

Cichorium
intybus

Öll afurðin eftir
að búið er að
fjarlægja toppa og
mold með því að
skola eða bursta

0900990

Aðrar (3)

1000000

1010000

1011000

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINULANDDÝR
i)

Kjöt, unnar kjötvörur,
sláturmatur, blóð, dýrafita;
nýtt, kælt eða fryst, saltað, í
saltlegi, þurrkað eða reykt eða
ætt mjöl, fín- eða grófmalað;
aðrar unnar afurðir, t.d. pylsur
og tilreidd matvæli gerð úr
þessum vörum

Öll afurðin eða
aðeins fituhlutinn
(5)

Sus scrofa

a) Svín

1011010

Kjöt

1011020

Fita, án kjöts

1011030

Lifur

1011040

Nýra

Nr. 672
L 29/22

Kenninúmer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

1011050

Ætur
sláturmatur

1011990

Annað (3)

1012000

Kjöt

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýra

1012050

Ætur
sláturmatur

1012990

Annað (3)
Ovis aries

c) Sauðfé

1013010

Kjöt

1013020

Fita

1013030

Lifur

1013040

Nýra

1013050

Ætur
sláturmatur

1013990

Annað (3)

1014000

Vísindaheiti (2)

Bos spec.

b) Nautgripir

1012010

1013000

3. júlí 2008
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Capra hircus

d) Geitur

1014010

Kjöt

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýra

1014050

Ætur
sláturmatur

2.2.2006

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

Nr. 672
2.2.2006

1

Kenninúmer ( )

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

Kjöt

1015020

Fita

1015030

Lifur

1015040

Nýra

1015050

Ætur
sláturmatur

1015990

Annað (3)
f)

Vísindaheiti ( )

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

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

Alifuglar — hænsni,
gæsir, endur, kalkúnar og
perluhænsn — strútar,
dúfur

1016010

Kjöt

1016020

Fita

1016030

Lifur

1016040

Nýra

1016050

Ætur
sláturmatur

1016990

Annað (3)

1017000

2

Equus spec.

e) Hestar, asnar, múldýr eða
múlasnar

1015010

1016000

L 29/23

Annað (3)

1014990
1015000
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g) Önnur húsdýr

Kanínur,
kengúrur

1017010

Kjöt

1017020

Fita

1017030

Lifur

1017040

Nýra

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

Nr. 672
L 29/24

IS

Kenninúmer (1)
Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

1017050

Ætur
sláturmatur

1017990

Annað (3)

1020000

2.2.2006

2

Vísindaheiti ( )

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

ii) Mjólk og rjómi, þó ekki kjarnað
eða með viðbættum sykri eða
öðru sætiefni, smjör og önnur
fita framleidd úr mjólk, ostur og
ystingur

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

Öll afurðin eða
aðeins fituhlutinn
(6)

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað (3)

1030000

3. júlí 2008
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iii) Fuglsegg, ný, varin skemmdum
eða soðin; skurnlaus egg og
eggjarauður, nýtt, þurrkað, soðið
í gufu eða vatni, mótað, fryst eða
varið skemmdum með öðrum
hætti, einnig með viðbættum
sykri eða öðru sætiefni

Öll afurðin eða
aðeins fituhlutinn
(7)

1030010

Hænsni

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað (3)

1040000

iv) Hunang

Apis melifera,
Melipona spec.

Drottningarhunan
g, frjóduft

1050000

v) Froskdýr og skriðdýr

Rana spec.
Crocodilia spec.

Froskalappir,
krókódílar

1060000

vi) Sniglar

Helix spec.

Nr. 672
2.2.2006

1

Kenninúmer ( )

1070000

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um

11. FISKUR, FISKAFURÐIR,
SKELFISKUR, LINDÝR OG
ÖNNUR MATVÆLI ÚR SJÓ OG
FERSKVATNI (8)

1200000

12. UPPSKERA, EINGÖNGU ÆTLUÐ Í
FÓÐUR (8)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

Dæmi um
einstakar afurðir
innan flokkana,
sem hámarksgildi
leifa eiga við um

L 29/25

2

Vísindaheiti ( )

Dæmi um skyld yrki
eða aðrar afurðir
sem falla undir
skilgreininguna og
sömu hámarksgildi
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem
hámarksgildi leifa
eiga við um

vii) Aðrar afurðir landdýra

1100000

(1)
(2)

3. júlí 2008
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Kenninúmerið er sett fram í þessum viðauka og er ætlað sem flokkun í þessum og öðrum tengdum viðaukum við reglugerð (EB) nr. 396/2005.
Vísindaheiti þeirra afurða sem eru taldar upp í dálkinum „Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um“ eru gefin upp þar sem því
verður við komið og þau skipta máli. Fylgja skal alþjóðlega flokkunarkerfinu eftir því sem unnt er.
„Annað“ á við um allt sem ekki er sérstaklega getið undir öðrum kenninúmerum í „Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um“.
Hámarksgildi leifa í II. og III. viðauka fyrir afurðir á aðeins við um þær afurðir sem er ætlaðar til manneldis. Sérstök hámarksgildi leifa gilda um þá hluta afurðarinnar
sem eru sérstaklega ætlaðir í fóður.
Séu varnarefnið og/eða umbrotsefnin (talin með í skilgreiningu á efnaleifum) vatnsleysanleg (log P ow undir 3) skulu hámarksgildi leifa gefin upp í mg/kg af kjöti (þ.m.t.
fita), unnum kjötvörum, sláturmat og dýrafitu. Séu varnarefnið og/eða umbrotsefnin (talin með í skilgreiningu á efnaleifum) fituleysanleg (log P ow 3 eða meiri) skulu
hámarksgildi leifa gefin upp í mg/kg af fitu í kjöti, unnum kjötvörum, sláturmat og dýrafitu. Þegar um er að ræða matvæli með 10% fituinnihaldi eða minna, miðað við
þyngd, miðast leifarnar við heildarþyngd úrbeinaðra matvæla. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið einn tíundi af gildinu sem reiknast út frá fituinnihaldi en má þó ekki
vera undir 0,01 mg/kg. Hið síðarnefnda á ekki við um mjólk og nýmjólk úr kúm. Það á ekki heldur við um aðrar afurðir þar sem hámarksgildi leifa eru ákveðin við
greiningarmörkin.
Séu varnarefnið og/eða umbrotsefnin (talin með í skilgreiningu á efnaleifum) vatnsleysanleg (log P ow undir 3) skulu hámarksgildi leifa gefin upp í mg/kg af mjólk og
mjólkurafurðum. Séu varnarefnið og/eða umbrotsefnin (talin með í skilgreiningu á efnaleifum) fituleysanleg (log P ow 3 eða meiri) skulu hámarksgildi leifa gefin upp í
mg/kg af mjólk og nýmjólk úr kúm. Þegar ákvarða skal leifar í hrámjólk og nýmjólk úr kúm skal miða við 4% fituinnihald, miðað við þyngd. Fyrir hrámjólk og
nýmjólk úr öðrum dýrum eru leifarnar gefnar upp miðað við fituinnihald. Fyrir önnur matvæli með fituinnihaldi innan við 2%, miðað við þyngd, er hámarksgildið
helmingur þess sem sett er fyrir hrámjólk og nýmjólk; með fituinnihaldi 2% eða meira, miðað við þyngd, er hámarksgildið gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum
er hámarksgildið 25 sinnum það sem sett er fyrir hrámjólk og nýmjólk. Hið síðarnefnda gildir ekki um hámarksgildi leifa sem eru ákveðin við greiningarmörkin.
Séu varnarefnið og/eða umbrotsefnin (talin með í skilgreiningu á efnaleifum) vatnsleysanleg (log Pow undir 3) skulu hámarksgildi leifa gefin upp í mg/kg af
skurnlausum, nýjum eggjum, í fuglseggjum og eggjarauðum. Séu varnarefnið og/eða umbrotsefnin (talin með í skilgreiningu á efnaleifum) fituleysanleg (log P ow 3 eða
meiri) skulu hámarksgildi leifa gefin upp í mg/kg af skurnlausum, nýjum eggjum, í fuglseggjum og eggjarauðum. Fyrir egg og eggjaafurðir með meira en 10%
fituinnihaldi er hámarksgildi hins vegar gefið upp í mg/kg af fitu. Í því tilviki er hámarksgildið 10 sinnum það sem sett er fyrir ný egg. Hið síðarnefnda gildir ekki um
hámarksgildi leifa sem eru ákveðin við greiningarmörkin.
Hámarksgildi leifa eiga ekki við fyrr en einstakar afurðir eru auðkenndar og skráðar“

__________
B-deild – Útgáfud.: 8. júlí 2008

