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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EG
av den 28 april 2000

om ändring av bilagorna till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG
om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av
animaliskt ursprung och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden
för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (1), senast ändrat genom direktiv 97/41/EG (2),
särskilt artikel 5 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för
bekämpningsmedelsrester i och på spannmål (3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/
71/EG (4), särskilt artikel 10 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för
bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung (5), senast ändrat genom direktiv
1999/71/EG, särskilt artikel 10 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden
för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (6),
senast ändrat genom direktiv 1999/71/EG, särskilt artikel 7 i detta, och

av följande skäl:

(1) Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i spannmål och produkter av vegetabiliskt ursprung,
inklusive frukt och grönsaker, avspeglar de minsta mängder av dessa medel som krävs för att ge
växterna ett effektivt skydd, samtidigt som medlen skall användas på ett sådant sätt att resthalterna
både blir så låga som det är praktiskt möjligt och kan godtas från toxikologisk synpunkt, särskilt
med tanke på skyddet av miljön och när det gäller det beräknade intaget via födan. Restsubstanser i
livsmedel av animaliskt ursprung beror på att djuren ätit spannmål och produkter av vegetabiliskt
ursprung som behandlats med bekämpningsmedel. De gränsvärden som sätts måste utgå från detta
faktum samtidigt som hänsyn tas, i förekommande fall, till de direkta konsekvenserna av använd-
ningen av olika veterinärmedicinska läkemedel.

(2) Gränsvärdet för restsubstanser utgörs av den lägsta analytiska bestämningsgränsen i de fall där de
godkända användningsområdena för växtskyddsmedlen i fråga inte ger upphov till detekterbara
halter av bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedlen, eller då det inte finns några godkända
användningsområden, eller då medlemsstaternas beslut om godkännande för vissa användningsom-
råden inte kan underbyggas med nödvändiga data, eller då användning i tredje land ger upphov till
resthalter i eller på sådana livsmedel som kan övergå till fri omsättning på gemenskapens marknad
och då denna användning inte har underbyggts med nödvändiga data.

(3) Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester bör regelbundet ses över. De angivna värdena kan ändras
för att ta hänsyn till ny information och nya data.

(1) EGT L 340, 9.12.1976, s. 26.
(2) EGT L 184, 12.7.1997, s. 33.
(3) EGT L 221, 7.8.1986, s. 37.
(4) EGT L 194, 27.7.1999, s. 36.
(5) EGT L 221, 7.8.1986, s. 43.
(6) EGT L 350, 14.12.1990, s. 71.
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(4) Ämnena aramit, barban, klorbensilat, klorfenson, kloroxuron, klorbensid, 1,1-diklor-
2,2-bis(4-etylfenyl)etan och diallat är antingen inte längre godkända för användning inom gemen-
skapen eller används inte längre på gemenskapsnivå. Aramit och klorfenson ströks från bilaga 2 till
direktiv 76/895/EEG genom rådets direktiv 82/528/EEG (1) men har därefter inte lagts till i bilagorna
till direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG. Klorbensid och 1,1-diklor-
2,2-bis(4-etylfenyl)etan ströks från bilaga 2 till direktiv 76/895/EEG genom rådets direktiv 93/
58/EEG (2) men har därefter inte lagts till i bilagorna till direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och
90/642/EEG. Det är nödvändigt att lägga till samtliga dessa ämnen i bilagorna till direktiv 86/
362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG för att möjliggöra en ändamålsenlig övervakning och
kontroll av användningen och för att skydda konsumenterna.

(5) Det finns fortfarande begränsade godkännanden i gemenskapen för klorbufam och metoxiklor. Dessa
godkända användningsområden förväntas inte ge upphov till mätbara resthalter i livsmedel. Gräns-
värden för rester av dessa ämnen har fastställts i bilaga 2 till direktiv 76/895/EEG.

(6) För att fastställa gränsvärden på gemenskapsnivå för rester av barban, klorbufam klorbensilat,
kloroxuron, diallat och metoxiklor är det nödvändigt att överföra bestämmelser från direktiv 76/
895/EEG till direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG. En del av dessa bestämmelser bör
ändras som ett resultat av vetenskapliga och tekniska framsteg och på grund av förändrad använd-
ning och ändrade godkännanden på nationell nivå och gemenskapsnivå.

(7) Gemenskapens gränsvärden för bekämpningsmedelsrester och de gränsvärden som rekommenderas
av Codex Alimentarius fastställs och utvärderas enligt liknande förfaranden. Med undantag för
klorbensilat har inga gränsvärden fastställs av Codex Alimentarius för de verksamma ämnen som
omfattas av detta direktiv. Codexgränsvärdena för klorbensilat har dragits tillbaka (3). Godkännande
av växtskyddsmedel i tredje land kan kräva användning av större mängder bekämpningsmedel eller
tillämpning av kortare karenstider än vad som är tillåtet i gemenskapen, något som i sin tur kan
nödvändiggöra högre gränsvärden. Gemenskapens handelspartner har fått tillfälle att yttra sig om de
gränsvärden som anges i detta direktiv inom ramen för arbetet i Världshandelsorganisationen (WTO),
och deras synpunkter på dessa gränsvärden har tagits upp och diskuterats av Ständiga kommittén för
växtskydd. Förutsatt att ett godtagbart faktaunderlag har lämnats in kommer Europeiska gemen-
skapen att undersöka möjligheten att fastställa särskilda gränsvärden för importerade produkter när
det gäller vissa kombinationer av bekämpningsmedel och grödor.

(8) De gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som fastställs i detta direktiv kan behöva ses över
inom ramen för omprövningen av verksamma ämnen i det arbetsprogram som fastställs i artikel 8.2
i rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på mark-
naden (4), senast ändrad genom kommissionens direktiv 1999/80/EG (5).

(9) Gränsvärdet för rester av kartap i te har i gemenskapens lagstiftning satts till 20 mg/kg på grundval
av informationen i Codex Alimentarius. Vid det 29:e mötet med Codexkommittén för bekämpnings-
medelsrester gavs en rekommendation om att alla tidigare meddelade gränsvärden för rester av detta
verksamma ämne skulle dras tillbaka (6).

(10) Otydliga beskrivningar för olika KN-nummer i bilagorna 1 och 2 till rådets direktiv 86/363/EEG har
lett till problem vid klassificeringen av prov vid det anmälningsförfarande som anges i artikel 7 i
direktiv 86/363/EEG.

(11) DDT är inte godkänt för användning som växtskyddsmedel i gemenskapen. Genom rådets direktiv
93/57/EEG (7) fastställdes ett gränsvärde för rester av DDT i fågelägg och äggula på 0,1 mg/kg, för
det fall det skulle visa sig att det DDT som finns kvar i naturen skulle ge upphov till rester i ägg.
Mätvärden från gemenskapens medlemsstater och Norge rörande DDT-halten i ägg visar att detta
gränsvärde kan sänkas.

(1) EGT L 234, 9.8.1982, s. 1.
(2) EGT L 211, 23.8.1993, s. 6.
(3) Alinorm 93/24A.
(4) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.
(5) EGT L 210, 10.8.1999, s. 13.
(6) Alinom 97/24A, bilaga II.
(7) EGT L 211, 23.8.1993, s. 1.
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Bekämpningsmedel Gränsvärde i
mg/kg

Gränsvärde
mg/kg

Bekämpningsmedel

För fett i kött,
köttberedningar,

slaktbiprodukter och
djurfetter som

förtecknas i bilaga 1
under KN-nummer 0201,

0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206,
0207, ex 0208,
0209 00, 0210,

1601 00 och 1602 (1) (4)

För komjölk
och helmjölk

från ko som förtecknas
i bilaga 1 under
KN-nummer

0401; för övriga
livsmedel

under KN-nummer
0401, 0402,
0405 00,

0406 enligt (2) (4)

För färska ägg
utan skal,

fågelägg och äggula
som förtecknas
i bilaga 1 under

KN-nummer 0407 00
och 0408 (3) (4)

(12) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för
växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 2 till direktiv 76/895/EEG skall ändras på följande sätt:

1. Uppgifterna om klorbensilat, kloroxuron och metoxiklor skall utgå.

2. ”Barban, klorprofam, klorbufam” skall ersättas med ”klorprofam”.

3. ”Diallat, triallat” skall ersättas med ”triallat”.

Artikel 2

Direktiv 86/362/EEG ändras på följande sätt:

Följande bekämpningsmedel skall läggas till i del A i bilaga 2:

Barban 0,05 (*)

Klorbensilat 0,02 (*)

Klorbufam 0,05 (*)

Klorbensid 0,01 (*)

Kloroxuron 0,05 (*)

Aramit 0,01 (*)

Klorfenson 0,01 (*)

Metoxiklor 0,01 (*)

1,1-diklor-2,2-bis(4-etylfenyl-)etan 0,01 (*)

Diallat 0,05 (*)

(*) Lägsta analytiska bestämningsgräns.

Artikel 3

Direktiv 86/363/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande bekämpningsmedel skall läggas till i del A i bilaga 2:

Aramit 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

Klorfenson 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

Kloroxuron 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

Klorbensid 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
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Gränsvärde
mg/kg

Bekämpningsmedel

För fett i kött,
köttberedningar,

slaktbiprodukter och
djurfetter som

förtecknas i bilaga 1
under KN-nummer 0201,

0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206,
0207, ex 0208,
0209 00, 0210,

1601 00 och 1602 (1) (4)

För komjölk
och helmjölk

från ko som förtecknas
i bilaga 1 under
KN-nummer

0401; för övriga
livsmedel

under KN-nummer
0401, 0402,
0405 00,

0406 enligt (2) (4)

För färska ägg
utan skal,

fågelägg och äggula
som förtecknas
i bilaga 1 under

KN-nummer 0407 00
och 0408 (3) (4)

Gränsvärde
mg/kg

Bekämpningsmedel

För kött, inklusive fett,
köttberedningar,

slaktbiprodukter och
djurfetter som

förtecknas i bilaga 1
under KN-nummer

0201, 0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206,
0207, ex 0208,
0209 00, 0210,

1601 00 och 1602

För mjölk
och mjölkprodukter
som förtecknas
i bilaga 1

under KN-nummer
0401, 0402,

0405 00 och 0406

För färska
ägg utan skal,

fågelägg och äggula
som förtecknas
i bilaga 1

under KN-nummer
0407 00 och 0408

Metoxiklor 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

1,1-diklor-2,2-bis(4-etylfenyl-)etan 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

Barban 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

Klorbensilat 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)

(*) Lägsta analytiska bestämningsgräns.

(1) I fråga om livsmedel med en fetthalt av 10 viktprocent eller mindre anges resthalten i förhållande till den totala vikten av det benfria
livsmedlet. I sådana fall är gränsvärdet en tiondel av det fettbaserade gränsvärdet, men det får inte vara mindre än 0,01 mg/kg.

(2) Vid bestämning av resthalter i rå komjölk och helmjölk från ko bör en fetthalt av 4 viktprocent tas som utgångspunkt. För rå mjölk
och helmjölk från andra djur uttrycks resthalterna på fettviktsbasis. För övriga livsmedel i bilaga 1 under KN-nr 0401, 0402,
0405 00 och 0406

— som har en fetthalt på mindre än 2 viktprocent är gränsvärdet hälften av den halt som fastställts för rå mjölk och helmjölk,

— som har en fetthalt på 2 viktprocent eller mer uttrycks gränsvärdet i mg/kg fett. I sådana fall är gränsvärdet 25 gånger det värde
som fastställts för rå mjölk och helmjölk.

(3) För ägg och äggprodukter med en fetthalt på mer än 10 viktprocent uttrycks gränsvärden i mg/kg fett. I sådana fall är gränsvärdet 10
gånger det gränsvärde som fastställts för färska ägg.

(4) Uppgifterna i fotnoterna (1) (2) och (3) gäller inte då den lägsta analytiska bestämningsgränsen anges.

2. Följande bekämpningsmedel skall läggas till i del B i bilaga 2:

Klorbufam 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

Diallat 0,2 (*) 0,2 (*) 0,2 (*)

(*) Lägsta analytiska bestämningsgräns.

3. I bilaga 1 skall den text i kolumnen ”Beskrivning” som svarar mot KN-nummer ex 0208 ersättas med
”Annat kött och ätbara slaktbiprodukter av tama duvor, tamkanin och vilt, färska, kylda eller frysta”.

4. I kolumnen avseende ”kött” i tabellerna i del A och B i bilaga 2 skall ”ex 0201” ersättas med ”0201”.

5. I kolumnen för fågelägg och äggula i tabellen i del A i bilaga 2 skall värdet 0,1 mg/kg för DDT ersättas
med 0,05 mg/kg.
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Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa
mg/kg

Produktgrupper och exempel
på enskilda produkter som gränsvärdena

skall tillämpas på
Metoxiklor Barban Aramit Klorfenson Klorbensilat Klorbufam Kloroxuron Klorbensid Diallat

1,1-
diklor-2,2-
bis (4-etyl-
fenyl-)etan

Artikel 4

Direktiv 90/642/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande bekämpningsmedel skall läggas till i bilaga 2:

1. Frukt: färsk, torkad eller inte till-
lagad som konserverats genom
frysning utan tillsats av socker;
nötter

0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*)

(I) CITRUSFRUKTER

Grapefrukter

Citroner

Limefrukter

Mandariner (inklusive klemen-
tiner och liknande hybrider)

Apelsiner

Pomelo

Övriga

(II) TRÄDNÖTTER
(med eller utan skal)

Mandel

Paranöter

Cashewnötter

Kastanjer

Kokosnötter

Hasselnötter

Macadamianötter

Pekannötter

Pinjenötter

Pistaschmandel

Valnötter

Övriga

(III) KÄRNFRUKTER

Äpplen

Päron

Kvittenfrukter

Övriga

(IV) STENFRUKTER

Aprikoser

Körsbär

Persikor (inklusive nektariner
och liknande hybrider)

Plommon

Övriga
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Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa
mg/kg

Produktgrupper och exempel
på enskilda produkter som gränsvärdena

skall tillämpas på
Metoxiklor Barban Aramit Klorfenson Klorbensilat Klorbufam Kloroxuron Klorbensid Diallat

1,1-
diklor-2,2-
bis (4-etyl-
fenyl-)etan

(V) BÄR OCH SMÅ FRUKTER

a) Bordsdruvor och druvor
för vinframställning

Bordsdruvor

Druvor för vinframställ-
ning

b) Jordgubbar (med undantag
av vilda)

c) Rubusfrukter (med undantag
av vilda)

Björnbär

Blåhallon

Loganbär

Hallon

Övriga

d) Övriga små frukter och bär
(med undantag av vilda)

Blåbär (bär av arten
Vaccinium myrtillus)

Tranbär

Vinbär (röda, svarta och
vita)

Krusbär

Övriga

e) Vilda bär och frukter

(VI) DIVERSE FRUKTER

Avokado

Bananer

Dadlar

Fikon

Kiwifrukter

Kumquat

Litchiplommon

Mango

Oliver

Passionsfrukter

Ananas

Granatäpplen

Övriga

2. Grönsaker, färska eller okokta,
frysta eller torkade

0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*)

(I) ROTFRUKTER OCH ROT-
KNÖLAR

Rödbetor

Morötter

Rotselleri
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Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa
mg/kg

Produktgrupper och exempel
på enskilda produkter som gränsvärdena

skall tillämpas på
Metoxiklor Barban Aramit Klorfenson Klorbensilat Klorbufam Kloroxuron Klorbensid Diallat

1,1-
diklor-2,2-
bis (4-etyl-
fenyl-)etan

Pepparrot

Jordärtskockor

Palsternacka

Persiljerot

Rädisor

Haverrot

Sötpotatis

Kålrötter

Rovor

Jamsrot

Övriga

(II) LÖK

Vitlök

Kepalök

Schalottenlök

Knipplök

Övriga

(III) FRUKTGRÖNSAKER

a) Solanacea

Tomater

Paprika

Chili

Auberginer

Övriga

b) Gurkväxter med ätligt skal

Gurkor

Druvgurkor (tidigare kal-
lade inläggningsgurkor)

Zucchini

Övriga

c) Gurkväxter med oätligt skal

Meloner

Squash

Vattenmelon

Övriga

d) Sockermajs

(IV) KÅLGRÖNSAKER

a) Blommande kålarter

Broccoli

Blomkål

Övriga

b) Huvudbildande kålarter

Brysselkål

Huvudkål

Övriga
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Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa
mg/kg

Produktgrupper och exempel
på enskilda produkter som gränsvärdena

skall tillämpas på
Metoxiklor Barban Aramit Klorfenson Klorbensilat Klorbufam Kloroxuron Klorbensid Diallat

1,1-
diklor-2,2-
bis (4-etyl-
fenyl-)etan

c) Bladbildande kålarter

Salladskål

Grönkål

Övriga

d) Kålrabbi

(V) BLADGRÖNSAKER OCH FÄR-
SKA ÖRTER

a) Sallat och liknande

Kryddkrasse

Vårklynne

Sallat

Bredbladig endiv

Övriga

b) Spenat och liknande

Spenat

Mangold

Övriga

c) Vattenkrasse

d) Endiv

e) Örter

Körvel

Gräslök

Persilja

Bladselleri

Övriga

(VI) BALJGRÖNSAKER (färska)

Bönor (med baljor)

Bönor (utan baljor)

Ärter (med baljor)

Ärter (utan baljor)

Övriga

(VII) STJÄLKGRÖNSAKER (färska)

Sparris

Kardon

Selleri

Fänkål

Kronärtskocka

Purjolök

Rabarber

Övriga

(VIII) SVAMPAR

a) Odlade svampar

b) Vilda svampar
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Bekämpningsmedel och gränsvärden för rester av dessa
mg/kg

Produktgrupper och exempel
på enskilda produkter som gränsvärdena

skall tillämpas på
Metoxiklor Barban Aramit Klorfenson Klorbensilat Klorbufam Kloroxuron Klorbensid Diallat

1,1-
diklor-2,2-
bis (4-etyl-
fenyl-)etan

3. Baljgrönsaker 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*)
Bönor
Linser
Ärter
Övriga

4. Oljeväxtfrön 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*)
Linfrön
Jordnötter
Vallmofrön
Sesamfrön
Solrosfrön
Raps- och rybsfrön
Sojabönor
Senapsfrön
Bomullsfrön
Övriga

5. Potatis 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*)
Färskpotatis
Höst- och vinterpotatis

6. Te (torkade blad och stjälkar, jästa
eller ojästa Camellia sinensis)

0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)

7. Humle (torkad), inklusive humlepel-
lets och icke-koncentrerat pulver

0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)

(*) Lägsta analytiska bestämningsgräns.

2. I gruppen ”2.5(a) Salat u.ä.” i den tyska versionen av bilagorna 1 och 2 skall ”Kopfsalat” ersättas med
”Salat”.

3. I gruppen ”2.5(a) Sla en dergelijke” i den nederländska versionen av bilagorna 1 och 2 skall ”Kropsla/
ijsbergsla” ersättas med ”Sla”.

4. I bilaga 2 skall gränsvärdet för kartap i te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, Camellia sinensis)
fastställas till 0,1 (*) mg/kg (där (*) anger att detta värde motsvarar den lägsta analytiska bestämnings-
gränsen).

Artikel 5

1. Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

2. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för
att följa detta direktiv senast den 31 december 2000. Medlemsstaterna skall genast underrätta kommis-
sionen om detta.

3. De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2001.



SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning4.5.2000 L 107/37

4. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 april 2000.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


