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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF
af 28. april 2000
om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF
om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i og på korn, levnedsmidler af
animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager (1), senest ændret ved direktiv 97/41/EF (2), særlig
artikel 5,
under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier
for indholdet af pesticidrester i og på korn (3), senest ændret ved Kommissionens direktiv 1999/71/EF (4),
særlig artikel 10,
under henvisning til Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier
for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (5), senest ændret ved direktiv
1999/71/EF, særlig artikel 10,
under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og
grøntsager (6), senest ændret ved direktiv 1999/71/EF, særlig artikel 7, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

For korn og produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager, er maksimalgrænseværdierne baseret på de minimumsmængder af pesticider, der er nødvendige for at opnå effektiv
plantebeskyttelse, og som er anvendt på en sådan måde, at der opnås den lavest mulige, toksikologisk acceptable restkoncentration, især med hensyn til miljøbeskyttelse og skønnet indtagelse
gennem føden. For levnedsmidler af animalsk oprindelse er maksimalgrænseværdierne baseret på
forbruget af korn og produkter af vegetabilsk oprindelse, der er behandlet med pesticider, som
medfører restkoncentrationer i dyr og animalske produkter, ligesom der i relevante tilfælde er taget
hensyn til de direkte konsekvenser af anvendelsen af veterinærlægemidler.

(2)

Maksimalgrænseværdierne sættes til bestemmelsesgrænseværdien, hvis anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler til godkendte anvendelsesformål ikke medfører en påviselig pesticidrestkoncentration i
eller på levnedsmidlet, eller hvis der ikke er nogen godkendte anvendelsesformål, eller hvis de
anvendelsesformål, der er godkendt af medlemsstaterne, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data, eller hvis anvendelsesformål i tredjelande, der medfører restkoncentrationer i eller på
levnedsmidler, som kan blive bragt i omsætning på EF's marked, ikke er blevet underbygget med de
nødvendige data.

(3)

Der bør løbende holdes øje med maksimalgrænseværdierne for pesticider. Grænseværdierne kan
ændres under hensyntagen til nye oplysninger.
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(4)

Aramit, barban, chlorobenzilat, chlorfenson, chloroxuron, chlorbensid, 1,1-dichlor2,2-bis(4-ethyl-phenyl)ethan og diallat er det enten ikke længere tilladt at anvende i EF, eller også
anvendes de ikke længere i EF. Restkoncentrationer af aramit og chlorfenson blev ved Rådets direktiv
82/528/EØF (1) slettet af bilag II til direktiv 76/895/EØF, men er ikke siden da blevet indsat i bilagene
til direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF. Restkoncentrationer af chlorbensid og 1,1dichlor-2,2-bis(4-ehtyl-phenyl)ethan blev ved Rådets direktiv 93/58/EØF (2) slettet af bilag II til
direktiv 76/895/EØF, men er ikke siden da blevet indsat i bilagene til direktiv 86/362/EØF, 86/
363/EØF og 90/642/EØF. Alle disse restkoncentrationer bør indsættes i bilagene til direktiv 86/
362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF, så anvendelsen af dem kan overvåges og kontrolleres, og for
at beskytte forbrugerne.

(5)

Der er stadig begrænset tilladelse til at anvende chlorbufam og methoxychlor i EF. De godkendte
anvendelsesformål forventes ikke at medføre påviselige restkoncentrationer i levnedsmidler. Der er
fastsat maksimalgrænseværdier for disse restkoncentrationer i bilag II til direktiv 76/895/EØF.

(6)

For at fastsætte EF-maksimalgrænseværdier for pesticidrester af barban, chlorbufam, chlorobenzilat,
chloroxuron, diallat og methoxychlor må der overføres bestemmelser fra direktiv 76/895/EØF til
direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF. Nogle af disse bestemmelser bør ændres som
følge af den tekniske og videnskabelige udvikling samt ændringer i anvendelsesformål og godkendelser i medlemsstaterne og på EF-plan.

(7)

EF-maksimalgrænseværdierne og de værdier, der anbefales af Codex Alimentarius, fastsættes og
vurderes efter tilsvarende procedurer. Bortset fra chlorobenzilat er der ikke fastsat nogen Codexmaksimalgrænseværdier for de aktive stoffer, der er omfattet af dette direktiv. Codex-maksimalgrænseværdierne for chlorobenzilat er blevet trukket tilbage (3). Godkendelser af plantebeskyttelsesmidler i
tredjelande kan være baseret på anvendelse af større mængder pesticider eller kortere behandlingsfrist
end tilladt i EF og kan derfor medføre højere grænseværdier. EF's handelspartnere er blevet hørt
angående de grænseværdier, der er fastsat i dette direktiv, via Verdenshandelsorganisationen (WTO),
og deres bemærkninger til disse grænseværdier er blevet taget i betragtning og drøftet af Den Stående
Komité for Plantesundhed. EF vil undersøge muligheden for at fastsætte importtolerancer for maksimalgrænseværdier for bestemte kombinationer af pesticider og afgrøder, hvis der forelægges acceptable data.

(8)

De maksimalgrænseværdier, der er fastsat i dette direktiv, skal måske tages op til fornyet overvejelse i
forbindelse med den nyvurdering af aktive stoffer, der skal foretages som led i det arbejdsprogram,
der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring
af plantebeskyttelsesmidler (4), senest ændret ved Kommissionens direktiv 1999/80/EF (5).

(9)

Maksimalgrænseværdien for cartap i te blev sat til 20 mg/kg i EF-retsforskrifterne på grundlag af
information i Codex Alimentarius. På det 29. møde i Codex-komitéen for Pesticidrester blev det
anbefalet, at alle maksimalgrænseværdier for det aktive stof trækkes tilbage (6).

(10)

Uklarhed i varebeskrivelsen i forbindelse med KN-koderne i bilag I og II til direktiv 86/363/EØF har
resulteret i problemer med at klassificere prøver ved anvendelsen af meddelelsesproceduren i artikel
7 i direktiv 86/363/EØF.

(11)

DDT er ikke tilladt som plantebeskyttelsesmiddel i EF. Der blev fastsat en maksimalgrænseværdi for
DDT i fugleæg og æggeblommer på 0,1 mg/kg ved Rådets direktiv 93/57/EØF (7) for at tage højde
for den mulighed, at resterende miljøforurening kan give DDT-restkoncentrationer i æg. Overvågningen af data om DDT i æg i EF-medlemsstaterne og i Norge viser, at denne maksimalgrænseværdi
kan nedsættes.
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Dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
I bilag II til direktiv 76/895/EØF foretages følgende ændringer:
1) Dataene for chlorobenzilat, chloroxuron og methoxychlor udgår.
2) »barban, chlorpropham, chlorbufam« ændres til »chlorpropham«.
3) »diallat, triallat« ændres til »triallat«.
Artikel 2
I direktiv 86/362/EØF foretages følgende ændringer:
Følgende pesticidrester indsættes i del A i bilag II:
Maksimalgrænseværdi
(mg/kg)

Pesticidrest

Barban

0,05 (*)

Chlorobenzilat

0,02 (*)

Chlorbufam

0,05 (*)

Chlorbensid

0,01 (*)

Chloroxuron

0,05 (*)

Aramit

0,01 (*)

Chlorfenson

0,01 (*)

Methoxychlor

0,01 (*)

1,1-dichlor-2,2-bis(4-ethyl-phenyl)ethan

0,01 (*)

Diallat

0,05 (*)

(*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

Artikel 3
I direktiv 86/363/EØF foretages følgende ændringer:
1) Følgende pesticidrester indsættes i del A i bilag II:
Maksimalgrænseværdi
(mg/kg)
i fedtindhold i kød,
kødvarer, slagteaffald
og animalsk fedt som
anført i bilag I
under KN-kode
0201, 0202, 0203,
0204, 0205 00 00,
0206, 0207, ex 0208,
0209 00, 0210,
1601 00 og 1602 (1) (4)

i mælk og sødmælk
af køer som anført
i bilag I
under KN-kode
0401; for de øvrige
levnedsmidler under
KN-kode 0401, 0402,
0405 00 og 0406 (2) (4)

i friske æg uden skal,
fugleæg og æggeblommer
som anført i bilag I
under KN-kode
0407 00 og 0408 (3) (4)

Aramit

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Chlorfenson

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

Chloroxuron

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

Chlorbensid

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

Pesticidrest
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Maksimalgrænseværdi
(mg/kg)
i fedtindhold i kød,
kødvarer, slagteaffald
og animalsk fedt som
anført i bilag I
under KN-kode
0201, 0202, 0203,
0204, 0205 00 00,
0206, 0207, ex 0208,
0209 00, 0210,
1601 00 og 1602 (1) (4)

i mælk og sødmælk
af køer som anført
i bilag I
under KN-kode
0401; for de øvrige
levnedsmidler under
KN-kode 0401, 0402,
0405 00 og 0406 (2) (4)

i friske æg uden skal,
fugleæg og æggeblommer
som anført i bilag I
under KN-kode
0407 00 og 0408 (3) (4)

Methoxychlor

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

1,1-dichlor-2,2-bis(4-ethyl-phenyl)
ethan

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Barban

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

Chlorobenzilat

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

Pesticidrest

(*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien.
(1) For levnedsmidler med et fedtindhold på 10 vægtprocent eller derunder refererer »restmængden« til det udbenede levnedsmiddels
samlede vægt. I så fald er maksimalgrænseværdien 1/10 af den værdi, der er udregnet på grundlag af fedtandelen, dog mindst
0,01 mg/kg.
(2) Ved bestemmelse af restmængden skal beregningen for rå komælk og sødmælk fra køer foretages på grundlag af et fedtindhold på 4
vægtprocent. For rå mælk og sødmælk af anden animalsk oprindelse udtrykkes resten på grundlag af fedtstoffet. For de øvrige
levnedsmidler i bilag I under KN-kode 0401, 0402, 0405 00 og 0406:
— med et fedtindhold på 2 vægtprocent er maksimalgrænseværdien halvdelen af den for rå mælk og sødmælk fastsatte grænseværdi
— med et fedtindhold på 2 vægtprocent eller derover udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg fedtstof. I så fald er maksimalgrænseværdien 25 gange den for rå mælk og sødmælk fastsatte grænseværdi.
(3) For æg og ægprodukter med et fedtindhold på over 10 % udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg fedtstof. I så fald er
maksimalgrænseværdien 10 gange højere end maksimalgrænseværdien for friske æg.
(4) Fodnote (1) (2) og (3) finder ikke anvendelse, hvis bestemmelsesgrænseværdien er angivet.

2) Følgende pesticidrester indsættes i del B i bilag II:

Maksimalgrænseværdi
(mg/kg)
i kød, herunder fedt,
kødvarer, slagteaffald og
animalsk fedt som anført
i bilag I
under KN-kode
0201, 0202, 0203,
0204, 0205 00 00,
0206, 0207, ex 0208,
0209 00, 0210, 1601 00
og 1602

i mælk og
mejeriprodukter
som anført i bilag I
under KN-kode
0401, 0402, 0405 00
og 0406

i friske æg uden skal,
fugleæg og æggeblommer
som anført i bilag I
under KN-kode
0407 00 og 0408

Chlorbufam

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

Diallat

0,2 (*)

0,2 (*)

0,2 (*)

Pesticidrest

(*) angiver bestemmelsesgrænseværdien.

3) I bilag I affattes teksten i kolonnen »Varebeskrivelse« ud for KN-kode ex 0208 således: »Andet kød og
spiseligt slagteaffald af tamduer, tamkaniner og opdrættet vildt, fersk, kølet eller frosset«.
4) I bilag II i tabellerne i del A og B i kolonnen vedrørende kød ændres »ex 0201« til »0201«.
5) I bilag II i tabellen i del A i kolonnen vedrørende fugleæg og æggeblommer ændres værdien 0,1 mg/kg
for DDT til 0,05 mg/kg.
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Artikel 4

I direktiv 90/642/EØF foretages følgende ændringer:

1) Følgende pesticidrester indsættes i bilag II:
Pesticidrest og maksimalgrænseværdi
(mg/kg)
Grupper af og eksempler
på individuelle produkter, for hvilke
der gælder maksimalgrænseværdier

1. Frugter, friske, tørrede eller
ubehandlede, konserveret ved
frysning, ikke tilsat sukker;
nødder
I.

CITRUSFRUGTER
grapefrugter
citroner
limefrugter
mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)
appelsiner
pampelmus
andre

II.

NØDDER (også afskallede)
mandler
paranødder
akajounødder
kastanjer
kokosnødder
hasselnødder
queenslandnødder
pekannødder
pinjekerner
pistacienødder
valnødder
andre

III.

KERNEFRUGT
æbler
pærer
kvæder
andre

IV.

STENFRUGT
abrikoser
kirsebær
ferskner (herunder nektariner
og lignende krydsninger)
blommer
andre

Methoxychlor

Barban

Aramit

Chlorfenson

Chlorobenzilat

Chlorbufam

Chloroxuron

Chlorbensid

Diallat

1,1dichlor2,2-bis(4ethylphenyl)
ethan

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)
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Pesticidrest og maksimalgrænseværdi
(mg/kg)
Grupper af og eksempler
på individuelle produkter, for hvilke
der gælder maksimalgrænseværdier

V.

Methoxychlor

Barban

Aramit

Chlorfenson

Chlorobenzilat

Chlorbufam

Chloroxuron

Chlorbensid

Diallat

1,1dichlor2,2-bis(4ethylphenyl)
ethan

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

BÆR OG SMÅ FRUGTER
a) spisedruer og druer til
vinfremstilling:
spisedruer
druer til vinfremstilling
b) jordbær (undtagen vildtvoksende)
c) stængelfrugter (undtagen
vildtvoksende):
brombær
korbær
loganbær
hindbær
andre
d) andre små frugter og bær
(undtagen vildtvoksende):
blåbær (frugter af sp.
Vaccinium myrtillus)
tranebær
ribs og solbær
stikkelsbær
andre
e) vildtvoksende
frugter

VI.

bær

og

DIVERSE FRUGTER
avocadoer
bananer
dadler
figner
kiwifrugter
kumquat
litchi
mangoer
oliven
passionsfrugter
ananas
granatæbler
andre

2. Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede
I.

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER
rødbeder
gulerødder
knoldselleri
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Pesticidrest og maksimalgrænseværdi
(mg/kg)
Grupper af og eksempler
på individuelle produkter, for hvilke
der gælder maksimalgrænseværdier

peberrod
jordskokker
pastinakker
persillerødder
radiser
skorzonerrødder
søde kartofler
kålroer
turnips
yams
andre
II.

LØG
hvidløg
spiseløg
skalotteløg
forårsløg
andre

III.

FRUGTER ELLER BLOMSTERSTANDE
a) Solanacea:
tomater
sød peber
spansk peber
auberginer
andre
b) Cucurbitae — spiselig skal:
agurker
asier
courgetter
andre
c) Cucurbitae — ikke spiselig
skal:
meloner
græskar
vandmeloner
andre
d) sukkermajs

IV.

KÅL
a) blomsterkål:
broccoli
blomkål
andre
b) hovedkål:
rosenkål
hvid- og rødkål
andre

Methoxychlor

Barban

Aramit

Chlorfenson

Chlorobenzilat

Chlorbufam

Chloroxuron

Chlorbensid

Diallat

1,1dichlor2,2-bis(4ethylphenyl)
ethan
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Pesticidrest og maksimalgrænseværdi
(mg/kg)
Grupper af og eksempler
på individuelle produkter, for hvilke
der gælder maksimalgrænseværdier

c) bladkål:
kinakål
grønkål
andre
d) kålrabi
V.

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER
a) salat og lignende:
karse
vårsalat
salat
bredbladet endivie
andre
b) spinat og lignende:
spinat
bladbeder
andre
c) brøndkarse
d) julesalat
e) urter:
kørvel
purløg
persille
bladselleri
andre

VI.

BÆLGFRUGTER (friske)
bønner (med bælg)
bønner (uden bælg)
ærter (med bælg)
ærter (uden bælg)
andre

VII.

STÆNGELGRØNTSAGER
(friske)
asparges
spanske artiskokker
selleri
fennikel
artiskokker
porrer
rabarber
andre

VIII. SVAMPE
a) champignoner
vildtvoksende)

(undtagen

b) vildtvoksende champignoner

Methoxychlor

Barban

Aramit

Chlorfenson

Chlorobenzilat

Chlorbufam

Chloroxuron

Chlorbensid

Diallat

1,1dichlor2,2-bis(4ethylphenyl)
ethan

L 107/36

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

4.5.2000

Pesticidrest og maksimalgrænseværdi
(mg/kg)
Grupper af og eksempler
på individuelle produkter, for hvilke
der gælder maksimalgrænseværdier

Methoxychlor

Barban

Aramit

Chlorfenson

Chlorobenzilat

Chlorbufam

Chloroxuron

Chlorbensid

Diallat

1,1dichlor2,2-bis(4ethylphenyl)
ethan

3. Bælgfrugter
bønner
linser
ærter
andre

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

4. Oliefrø
hørfrø
jordnødder
valmuefrø
sesamfrø
solsikkefrø
rapsfrø
sojabønner
sennepsfrø
bomuldsfrø
andre

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

5. Kartofler
Tidlige kartofler
Sene kartofler

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

6. Te (tørrede blade og stilke, også
gærede, af Camellia sinensis)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

7. Humle (tørret), også humlepellets og
ukoncentreret pulver

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

(*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

2) I den tyske udgave af bilag I og II, gruppe »2.5(a) Salat u. ä.«, ændres »Kopfsalat« til »Salat«.
3) I den nederlandske udgave af bilag I og II, gruppe »2.5(a) Sla en dergelÿke«, ændres »Kropsla/ÿsbergsla« til
»Sla«.
4) I bilag II fastsættes maksimalgrænseværdien for cartap i te (tørrede blade og stilke, også gærede, af
Camellia sinensis) til 0,1 (*) mg/kg (hvor »(*)« angiver, at denne værdi er bestemmelsesgrænseværdien).

Artikel 5
1.

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

2.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 31. december 2000 de love og administrative
bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen
herom.
3.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2001.
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4.
Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette
direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen
fastsættes af medlemsstaterne.
Artikel 6
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2000.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

