
A BIZOTTSÁG 2005/48/EK IRÁNYELVE

(2005. augusztus 23.)

a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvnek a gabonafélékben, valamint egyes
állati és növényi eredetű termékekben, illetve azok felületén található egyes peszticid-

szermaradványok megengedett legmagasabb mértéke vonatkozásában történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélékben, illetve azok felületén található
peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mérté-
kének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK
tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén
található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb
mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i
86/363/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10.
cikkére,

tekintettel az egyes növényi eredetű termékekben – többek
között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok
felületén található peszticid-szermaradványok megengedett
legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990.
november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre (3) és különösen
annak 7. cikkére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló,
1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (4) és külö-
nösen annak 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjára,

mivel:

(1) A következő, már létező hatóanyagok felvételre kerültek
a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe: az iprodion a
2003/31/EK bizottsági irányelv (5) értelmében; a propiko-
nazol a 2003/70/EK bizottsági irányelv (6) értelmében és
a molinát a 2003/81/EK bizottsági irányelv (7) értel-
mében.

(2) A következő új hatóanyagok felvételre kerültek a
91/414/EGK irányelv I. mellékletébe: a mezotrion a
2003/68/EK bizottsági irányelv (8) értelmében; a szil-
tiofam, a pikoxisztrobin, a flufenacet, a jodoszulfuron-
metil-nátrium és a fosztiazát a 2003/84/EK bizottsági
irányelv (9) értelmében.

(3) A 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvétel a
hatóanyagok tervezett felhasználására vonatkozó, benyúj-
tott információk értékelésén alapult. Bizonyos tagállamok
már benyújtottak erre a felhasználásra vonatkozó infor-
mációkat az említett irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f)
pontjával összhangban. A rendelkezésre álló információt
megvizsgálták, és az elégségesnek bizonyult egyes megen-
gedett legmagasabb szermaradványértékek megállapítá-
sához.

(4) Amennyiben nem állapítottak meg közösségi megenge-
dett legmagasabb szermaradványértéket, illetve ideiglenes
megengedett legmagasabb értéket, a tagállamoknak a
91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjának
megfelelően nemzeti ideiglenes maximális szermarad-
ványértéket kell megállapítaniuk az ezeket a hatóa-
nyagokat tartalmazó peszticidek esetleges engedélyezése
előtt.

(5) A közösségi megengedett legmagasabb szermaradványér-
tékek és a Codex Alimentarius által javasolt értékek
megállapítása és értékelése hasonló eljárás alapján
történik. Az ipriodon és a propikonazol esetében a
Codexben szerepel korlátozott számú megengedett
legmagasabb szermaradványérték. Közösségi megengedett
legmagasabb szermaradványértékeket a 86/362/EGK, a
86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelv már megállapított
az ipriodon (93/58/EGK tanácsi irányelv) (10) és a propi-
konazol (94/30/EK tanácsi irányelv) (11) esetében. Ezeket
figyelembe vették ebben az irányelvben. Azokat a
Codexben szereplő megengedett legmagasabb szermarad-
ványértékeket, amelyek visszavonását a közeljövőben
ajánlani fogják, nem vették figyelembe. A Codexben
szereplő megengedett legmagasabb szermaradványérté-
keken alapuló megengedett legmagasabb szermaradvány-
értékeket a fogyasztók szempontjából fennálló kockáza-
tokra tekintettel értékelték. A Bizottság számára rendel-
kezésre álló tanulmányokon alapuló toxikológiai
végpontok felhasználásával kockázatot nem állapítottak
meg.

(6) Az érintett hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I.
mellékletébe történő felvétele céljából a vonatkozó
műszaki és tudományos értékelést bizottsági felülvizsgá-
lati jelentések formájában véglegesítették. A hatóa-
nyagokra vonatkozó értékelő jelentéseket az (1) és (2)
preambulumbekezdésben említett bizottsági irányel-
vekben szereplő időpontokban véglegesítették. Ezekben
a jelentésekben megállapították az érintett anyagokra
vonatkozó megengedhető napi bevitelt (ADI), illetve
szükség szerint az akut referenciadózist (ARfD). A közös-
ségi eljárásokkal összhangban kiértékelték és meghatá-
rozták, milyen mértékben vannak kitéve a fogyasztók
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az érintett hatóanyagokkal kezelt élelmiszereknek. Figye-
lembe vették az Egészségügyi Világszervezet által kiadott
iránymutatásokat (12) és a Növényügyi Tudományos
Bizottság véleményét (13) az alkalmazott módszertannal
kapcsolatban. Azt a következtetést vonták le, hogy a
javasolt megengedett legmagasabb szermaradványértékek
nem eredményezik a megengedhető napi bevitel vagy az
akut referenciadózis túllépését.

(7) Annak érdekében, hogy a fogyasztó megfelelő véde-
lemben részesüljön a növényvédő szerek jogosulatlan
felhasználásából származó szermaradványok hatása
ellen, az ideiglenes megengedett legmagasabb szermarad-
ványértékeket a kérdéses termék/peszticid kombinációkra
az alsó kimutathatósági határon kell megállapítani.

(8) Ezen ideiglenes megengedett legmagasabb szermarad-
ványértékek közösségi szintű megállapítása nem akadá-
lyozza a tagállamokat abban, hogy a 91/414/EGK
irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontja, valamint
VI. melléklete alapján az érintett szerekre vonatkozóan
ideiglenes megengedett legmagasabb szermaradványérté-
keket állapítsanak meg. Egy négyéves időszak elegen-
dőnek tűnik az érintett hatóanyagok további felhasználá-
sainak értékeléséhez. Az ideiglenes megengedett legmaga-
sabb szermaradványértékek ekkortól fogva véglegessé
válnak.

(9) A 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK irányelvek
mellékleteiben rögzített megengedett legmagasabb szer-
maradványértékeket ezért a peszticidek betiltásának
megfelelő felügyelete és ellenőrzése, illetve a fogyasztók
védelme érdekében módosítani kell. Azokra az esetekre,
amelyekre a megengedett legmagasabb szermaradványér-
tékeket már korábban megállapították az említett irány-
elvek mellékletei, azokat módosítani kell. Amennyiben
még nem állapítottak meg megengedett legmagasabb
szermaradványértékeket, meg kell azokat állapítani.

(10) Ezért a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EK
irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(11) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 86/362/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A II. melléklet A. része kiegészül a mezotrion, a sziltiofam, a
pikoxistrobin, a flufenacet, a jodoszulfuron-metil-nátrium, a
fosztiazát és a molinát megengedett legmagasabb szermarad-

ványértékeivel az ezen irányelv I. mellékletében foglaltak
szerint.

2. A II. melléklet A. részében a propikonazolra és az ipriodonra
megadott megengedett legmagasabb szermaradványértékek
helyébe az ezen irányelv II. mellékletében foglalt értékek
lépnek.

2. cikk

A 86/363/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A II. melléklet A. része kiegészül a pikoxisztrobin megenge-
dett legmagasabb szermaradványértékével az ezen irányelv
III. mellékletében foglaltak szerint.

2. A II. melléklet B. részében a propikonazolra megadott
megengedett legmagasabb szermaradványérték helyébe az
ezen irányelv IV. mellékletében foglalt érték lép.

3. cikk

A 90/642/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A II. melléket kiegészül a mezotrion, a sziltiofam, a pikoxist-
robin, a flufenacet, a jodoszulfuron-metil-nátrium, a fosz-
tiazát és a molinát megengedett legmagasabb szermarad-
ványértékeivel az ezen irányelv V. mellékletében foglaltak
szerint.

2. A II. mellékletben a propikonazolra és az ipriodonra mega-
dott megengedett legmagasabb szermaradványértékek
helyébe az ezen irányelv VI. mellékletében foglalt értékek
lépnek.

4. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2006. február 24-ig hatályba
léptetik és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazga-
tási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljenek ennek az irányelvnek. A tagállamok e rendelkezések
szövegét és a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelési
táblázatot eljuttatják a Bizottsághoz.

A rendelkezéseket 2007. február 24-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihir-
detésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás
módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz nemzeti joguk
azon legfontosabb rendelkezéseit, amelyeket a jelen irányelv
hatálya alá tartozó területen jóváhagynak.
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(12) Iránymutatások a peszticid-szermaradványok élelmiszerrel történő
bevitelének előrejelzéséhez (átdolgozott), készítette a GEMS/Food
program a Peszticid-maradványok Kódex Bizottságával együt-
tműködésben, kiadta az Egészségügyi Világszervezet, 1997
(WHO/FSF/FOS/97.7).

(13) A Növényügyi Tudományos Bizottság véleménye a 86/362/EGK,
86/363/EGK és a 90/642/EGK bizottsági irányelv mellékletei-
nek módosítására vonatkozó kérdésekről (a Növényügyi Tudo-
mányos Bizottság 1998. július 14-i véleménye)
(http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).



5. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 23-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET

Megengedett legmagasabb érték mg/kg-ban (ppm)

Peszticid-szermaradvány Termékek, amelyekre a megengedett legmagasabb szermarad-
ványértékek vonatkoznak

mezotrion „a mezotrion és az MNBA (4-metilszulfonil-2-
nitro benzoésav) összege, mezotrionban kifejezve”

0,05 (*) (p)
GABONAFÉLÉK

sziltiofam 0,05 (*) (p)
GABONAFÉLÉK

pikoxisztrobin 0,2 (p) árpa
0,2 (p) zab
0,05 (*) (p) egyéb gabonafélék

flufenacet (a flufenacet-egyenértékben kifejezett N fluoro-
fenil-N-izopropil molekularészt tartalmazó vegyületek
összessége)

0,05 (*) (p)
GABONAFÉLÉK

jódszulforon-metil szódium (sókat tartalmazó jódszulforon-
metil, jódszulforon-metilben kifejezve)

0,02 (*) (p)
GABONAFÉLÉK

fosztiazát 0,02 (*) (p)
GABONAFÉLÉK

molinát 0,05 (*) (p)
GABONAFÉLÉK

(*) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
(p) Ideiglenes megengedett legmagasabb szermaradványérték a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjával összhangban.

Amennyiben nem módosítják, ez az érték 2009. szeptember 13-án válik véglegessé.

II. MELLÉKLET

Megengedett legmagasabb érték mg/kg

Peszticid-szermaradvány Termékek, amelyekre a megengedett legmagasabb szermarad-
ványértékek vonatkoznak

propikonazol 0,2 (p) árpa
0,2 (p) zab
0,05 (*) (p) egyéb gabonafélék

iprodion 3 (p) rizs
0,5 (p) árpa, zab és búza
0,02 (*) (p) egyéb gabonafélék

(*) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
(p) Ideiglenes megengedett legmagasabb szermaradványérték a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjával összhangban.

Amennyiben nem módosítják, ez az érték 2009. szeptember 13-án válik véglegessé.
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III. MELLÉKLET

Megengedett legmagasabb értékek mg/kg (ppm)

Peszticid-szermaradványok

Az I. mellékletben az ex 0201, 0202,
0203, 0204, 0205 00 00, 0206,
0207, ex 0208, 0209 00, 0210,
1601 00 és 1602 KN-kódok alatt

felsorolt húsban, húskészítményekben,
belsőségekben és állati húsban talál-

ható zsírra vonatkoztatva (1) (4)

Az I. mellékletben a 0401 KN-kód
alatt felsorolt (nyers) tehéntejben és

teljes tehéntejben, más, a 0401, 0402,
0405 és 0406 kód alatt felsorolt élel-

miszerekben (2) (4)

Az I. mellékletben a 0407 00 és 0408
KN-kódok alatt felsorolt héjas friss

tojásban, madártojásban és tojássárgá-
jában (3) (4)

Pikoxisztrobin 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p)

(*) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
(p) Ideiglenes megengedett legmagasabb szermaradványérték a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjával összhangban. Amennyiben nem módosítják, ez az

érték 2009. szeptember 13-án válik véglegessé.
(1) A legfeljebb 10 súlyszázalék zsírtartalmú élelmiszerek esetében a szermaradvány-mennyiség a kicsontozott húsféleség teljes tömegére vonatkozik. Ilyen esetekben a

megengedett legmagasabb érték a zsírtartalomra vonatkoztatott érték egytizede, de legalább 0,01 mg/kg.
(2) A nyers tehéntejben és a teljes tehéntejben levő szermaradvány meghatározásához 4 súlyszázalék zsírtartalmat kell alapul venni.

Más állattól származó nyers tej és teljes tej esetében a szermaradványt a zsírtartalom alapján kell meghatározni.
Az I. melléklet 0401, 0402, 0405 00, és 0406 rovataiban felsorolt termékek esetében:
— 2 %-nál alacsonyabb zsírtartalom esetében a megengedett legmagasabb érték a nyers tejre és teljes tejre vonatkoztatott érték fele,
— 2 %-nál magasabb zsírtartalom esetében a szermaradvány a nyers tejre és teljes tejre vonatkoztatott érték maximum 25-szöröse lehet.

Ebben az esetben a megengedett legmagasabb értéke zsír kg-jára vonatkoztatott mg-ban kell kifejezni.
(3) Tojás és tojásból készült termékek esetében, 10 súlyszázaléknál magasabb zsírtartalomnál a szermaradványt a zsír kg-jára vonatkoztatott mg-ban kell kifejezni.

Ebben az esetben a megengedett legmagasabb érték a friss tojásra vonatkoztatott értéknek legfeljebb tízszerese lehet.
(4) Az (1), (2), (3) lábjegyzetek nem érvényesek, amennyiben alacsonyabb érték van megadva.

IV. MELLÉKLET

Megengedett legmagasabb értékek mg/kg (ppm)

Peszticid-szermaradványok

Az I. mellékletben ex 0201, 0202,
0203, 0204, 0205 00 00, 0206,
0207, ex 0208, 0209 00, 0210,

1601 00 és 1602 kódok alatt felsorolt
húsban, zsírban, húskészítményekben,
vágási melléktermékekben és belsősé-
gekben, valamint állati húsban talál-

ható zsírra vonatkoztatva

Az I. mellékletben 0401, 0402,
0405 00 és 0406 kódok alatt felsorolt

tejben és tejtermékekben

Az I. mellékletben 0407 00 és 0408
kód alatt felsorolt héjas friss tojásban,

madártojásban és tojássárgájában

Propikonazol kérődzők májában 0,1 (p), egyéb,
állati eredetű termékek 0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p)

(*) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
(p) Ideiglenes megengedett legmagasabb szermaradványérték a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjával összhangban. Amennyiben nem módosítják, ez az

érték 2009. szeptember 13-án válik véglegessé.
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V. MELLÉKLET

Termékcsoportok és példák olyan termé-
kekre, amelyekre vonatkoznak a megenge-
dett legmagasabb szermaradványértékek

Mezotrion „a
mezotrion és az
MNBA (4-metil-
szulfonil-2-nitro

benzoésav)
összege, mezot-
rionban kifejezve

Sziltiofam Pikoxiszt-
robin

Flufenacet (a flufe-
nacet-egyenér-

tékben kifejezett N
fluorofenil-N-izop-
ropil molekularészt
tartalmazó vegyü-
letek összessége)

Jódszulforon-metil
szódium (sókat

tartalmazó jódszul-
foron-metil,
jódszulforon-

metilben kifejezve)

Fosztiazát Molinát

1. Hozzáadott cukor nélküli friss,
szárított vagy nyers, hűtéssel
tartósított gyümölcs; héjas
gyümölcsűek

0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p)

i. CITRUSFÉLÉK 0,02 (*) (p)

grépfrút

citrom

zöldcitrom

mandarinok (beleértve a
klementineket és más hibri-
deket)

narancs

pomelo

egyéb

ii. FÁN TERMŐ HÉJAS
GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy
héj nélkül)

0,02 (*) (p)

mandula

brazil dió

kesudió

gesztenye

kókuszdió

mogyoró

ausztráliai mogyoró

pekándió

píniamag

pisztácia

dió

egyéb

iii. ALMA TERMÉSŰEK 0,02 (*) (p)

alma

körte

birs

egyéb

iv. CSONTHÉJASOK 0,02 (*) (p)

sárgabarack

cseresznye és meggy

őszibarack (beleértve a nekta-
rint és a hasonló hibrideket)

szilva

egyéb
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Termékcsoportok és példák olyan termé-
kekre, amelyekre vonatkoznak a megenge-
dett legmagasabb szermaradványértékek

Mezotrion „a
mezotrion és az
MNBA (4-metil-
szulfonil-2-nitro

benzoésav)
összege, mezot-
rionban kifejezve

Sziltiofam Pikoxiszt-
robin

Flufenacet (a flufe-
nacet-egyenér-

tékben kifejezett N
fluorofenil-N-izop-
ropil molekularészt
tartalmazó vegyü-
letek összessége)

Jódszulforon-metil
szódium (sókat

tartalmazó jódszul-
foron-metil,
jódszulforon-

metilben kifejezve)

Fosztiazát Molinát

v. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK 0,02 (*) (p)

a) csemege- és borszőlő

csemegeszőlő

borszőlő

b) eper (termesztett)

c) félcserjén termő bogyósok
(termesztett)

feketeszeder

sarkvidéki szeder

kaliforniai málna

málna

egyéb

d) egyéb bogyós gyümölcsök
(termesztett)

fekete áfonya

tőzegáfonya

ribizli (piros, fekete és
fehér)

pöszméte

egyéb

e) vadon termő bogyósok és
vadon termő gyümölcs

vi. EGYÉB GYÜMÖLCSÖK

avokádó

banán 0,05 (p)

datolya

füge

kivi

kamkvat

licsi

mangó

olajbogyó

marakuja

ananász

papaja

egyéb 0,02 (*) (p)

2. Friss vagy nyers, hűtött vagy
szárított zöldségek

0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p)

i. GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLD-
SÉGEK

cékla

sárgarépa
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Termékcsoportok és példák olyan termé-
kekre, amelyekre vonatkoznak a megenge-
dett legmagasabb szermaradványértékek

Mezotrion „a
mezotrion és az
MNBA (4-metil-
szulfonil-2-nitro

benzoésav)
összege, mezot-
rionban kifejezve

Sziltiofam Pikoxiszt-
robin

Flufenacet (a flufe-
nacet-egyenér-

tékben kifejezett N
fluorofenil-N-izop-
ropil molekularészt
tartalmazó vegyü-
letek összessége)

Jódszulforon-metil
szódium (sókat

tartalmazó jódszul-
foron-metil,
jódszulforon-

metilben kifejezve)

Fosztiazát Molinát

gumós zeller

torma

csicsóka

paszternák

petrezselyemgyökér

retek

saláta bakszakáll

édesburgonya

karórépa

tarlórépa

jamszgyökér

egyéb

ii. HAGYMÁS ZÖLDSÉGEK

fokhagyma

vöröshagyma

mogyoróhagyma

újhagyma

egyéb

iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZ-
TETT ZÖLDSÉGEK

a) burgonyafélék

paradicsom

paprika

padlizsán

egyéb

b) kabakosok – ehető héjúak

uborka

apró uborka

cukkini

egyéb

c) kabakosok – nem ehető
héjúak

sárgadinnye

tök

görögdinnye

egyéb

d) csemegekukorica

iv. KÁPOSZTAFÉLÉK

a) Virágjukért termesztett
káposztafélék

brokkoli
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Termékcsoportok és példák olyan termé-
kekre, amelyekre vonatkoznak a megenge-
dett legmagasabb szermaradványértékek

Mezotrion „a
mezotrion és az
MNBA (4-metil-
szulfonil-2-nitro

benzoésav)
összege, mezot-
rionban kifejezve

Sziltiofam Pikoxiszt-
robin

Flufenacet (a flufe-
nacet-egyenér-

tékben kifejezett N
fluorofenil-N-izop-
ropil molekularészt
tartalmazó vegyü-
letek összessége)

Jódszulforon-metil
szódium (sókat

tartalmazó jódszul-
foron-metil,
jódszulforon-

metilben kifejezve)

Fosztiazát Molinát

karfiol

egyéb

b) fejesedő káposztafélék

kelbimbó

fejeskáposzta

egyéb

c) leveles káposzta

kínai kel

kelkáposzta

egyéb

d) karalábé

v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS
FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK

a) salátafélék

zsázsa

galambbegysaláta

fejessaláta

endívia

egyéb

b) spenótfélék

spenót

mangold

egyéb

c) vízitorma

d) cikóriafélék

e) fűszernövények

turbolya

metélőhagyma

petrezselyemgyökér

zeller

egyéb

vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)

bab (hüvelyben)

bab (hüvely nélkül)

borsó (hüvelyben)

borsó (hüvely nélkül)

egyéb
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Termékcsoportok és példák olyan termé-
kekre, amelyekre vonatkoznak a megenge-
dett legmagasabb szermaradványértékek

Mezotrion „a
mezotrion és az
MNBA (4-metil-
szulfonil-2-nitro

benzoésav)
összege, mezot-
rionban kifejezve

Sziltiofam Pikoxiszt-
robin

Flufenacet (a flufe-
nacet-egyenér-

tékben kifejezett N
fluorofenil-N-izop-
ropil molekularészt
tartalmazó vegyü-
letek összessége)

Jódszulforon-metil
szódium (sókat

tartalmazó jódszul-
foron-metil,
jódszulforon-

metilben kifejezve)

Fosztiazát Molinát

vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT
ZÖLDSÉGEK (friss)

spárga

kardonna

zeller

édeskömény

articsóka

póréhagyma

rebarbara

egyéb

viii. GOMBA

a) termesztett gomba

b) vadon termő gomba

3. Hüvelyesek 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p)

bab

lencse

borsó

egyéb

4. Olajos magvak 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)

lenmag

földimogyoró

mák

szezámmag

napraforgómag

repcemag

szójabab

mustármag

gyapotmag

egyéb

5. Burgonya 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,1 (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p)

újburgonya

áruburgonya

6. Tea (szárított levelek és szárak,
erjesztve vagy másképpen,
Camellia sinensis)

0,1 (*) (p) 0,1 (*) (p) 0,1 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,1 (*) (p)

7. Komló (szárított), beleértve a
komlólabdacsot és a sűrítetlen
port

0,1 (*) (p) 0,1 (*) (p) 0,1 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,1 (*) (p)

(*) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
(p) Ideiglenes megengedett legmagasabb szermaradványérték a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjával összhangban. Amennyiben nem módosítják, ez az

érték 2009. szeptember 13-án lesz végleges.
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VI. MELLÉKLET

Termékcsoportok és példák olyan termékekre, amelyekre a megengedett
legmagasabb szermaradványértékek vonatkoznak Propikonazol Iprodion

1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers,
hűtéssel tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek

i. CITRUSFÉLÉK 0,05 (*) (p)

grépfrút

citrom 5 (p)

zöldcitrom

mandarinok (beleértve a klementineket és más hibrideket) 1 (p)

narancs

pomelo

egyéb 0,02 (*) (p)

ii. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj
nélkül)

0,05 (*) (p)

mandula

brazil dió

kesudió

gesztenye

kókuszdió

mogyoró 0,2 (p)

ausztráliai mogyoró

pekándió

píniamag

pisztácia

dió

egyéb 0,02 (*) (p)

iii. ALMA TERMÉSŰEK 0,05 (*) (p) 5 (p)

alma

körte

birs

egyéb

iv. CSONTHÉJASOK 3 (p)

sárgabarack 0,2 (p)

cseresznye és meggy

őszibarack (beleértve a nektarint és a hasonló hibrideket) 0,2 (p)

szilva

egyéb 0,05 (*) (p)

v. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK 0,05 (*) (p)

a) csemege- és borszőlő 10 (p)

csemegeszőlő

borszőlő

b) eper (termesztett) 15 (p)

c) félcserjén termő bogyósok (termesztett) 10 (p)

feketeszeder

sarkvidéki szeder

kaliforniai málna

málna

egyéb
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Termékcsoportok és példák olyan termékekre, amelyekre a megengedett
legmagasabb szermaradványértékek vonatkoznak Propikonazol Iprodion

d) egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett) 10 (p)

fekete áfonya

tőzegáfonya

ribizli (piros, fekete és fehér)

pöszméte

egyéb

e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs 0,02 (*) (p)

vi. EGYÉB GYÜMÖLCSÖK

avokádó

banán 0,1 (p)

datolya

füge

kivi 5 (p)

kamkvat

licsi

mangó

olajbogyó

marakuja

ananász

papaja

egyéb 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p)

2. Friss vagy nyers, hűtött vagy szárított zöldségek

i. GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK 0,05 (*) (p)

cékla

sárgarépa 0,3 (p)

gumós zeller 0,3 (p)

torma 0,1 (p)

csicsóka

paszternák 0,3 (p)

petrezselyemgyökér

retek 0,3 (p)

saláta bakszakáll

édesburgonya

karórépa

tarlórépa

jamszgyökér

egyéb 0,02 (*) (p)

ii. HAGYMÁS ZÖLDSÉGEK 0,05 (*) (p)

fokhagyma 0,2 (p)

vöröshagyma 0,2 (p)

mogyoróhagyma 0,2 (p)

újhagyma 3 (p)

egyéb 0,02 (*) (p)

iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK 0,05 (*) (p)

a) burgonyafélék 5 (p)

paradicsom

paprika

padlizsán

egyéb
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Termékcsoportok és példák olyan termékekre, amelyekre a megengedett
legmagasabb szermaradványértékek vonatkoznak Propikonazol Iprodion

b) kabakosok – ehető héjúak 2 (p)

uborka

apró uborka

cukkini

egyéb

c) kabakosok – nem ehető héjúak 1 (p)

sárgadinnye

tök

görögdinnye

egyéb

d) csemegekukorica 0,02 (*) (p)

iv. KÁPOSZTAFÉLÉK 0,05 (*) (p)

a) VIRÁGJUKÉRT TERMESZTETT KÁPOSZTAFÉLÉK 0,1 (p)

brokkoli

karfiol

egyéb

b) fejesedő káposztafélék

kelbimbó 0,5 (p)

fejeskáposzta 5 (p)

egyéb 0,02 (*) (p)

c) leveles káposzta

kínai kel 5 (p)

kelkáposzta

egyéb 0,02 (*) (p)

d) karalábé 0,02 (*) (p)

v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK 0,05 (*) (p)

a) salátafélék 10 (p)

zsázsa

galambbegysaláta

fejessaláta

endívia

egyéb

b) spenótfélék 0,02 (*) (p)

spenót

mangold

egyéb

c) vízitorma 0,02 (*) (p)

d) cikóriafélék 0,2 (p)

e) fűszernövények 10 (p)

turbolya

metélőhagyma

petrezselyemgyökér

zeller

egyéb

vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss) 0,05 (*) (p)

bab (hüvelyben) 5 (p)

bab (hüvely nélkül)

borsó (hüvelyben) 2 (p)

borsó (hüvely nélkül) 0,3 (p)

egyéb 0,02 (*) (p)
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Termékcsoportok és példák olyan termékekre, amelyekre a megengedett
legmagasabb szermaradványértékek vonatkoznak Propikonazol Iprodion

vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)

spárga

kardonna

zeller

édeskömény

articsóka

póréhagyma 0,1 (p)

rebarbara 0,2 (p)

egyéb 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p)

viii. GOMBA 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p)

a) termesztett gomba

b) vadon termő gomba

3. Hüvelyesek 0,05 (*) (p) 0,2 (p)

bab

lencse

borsó

egyéb

4. Olajos magvak

lenmag 0,5 (p)

földimogyoró 0,2 (p)

mák

szezámmag

napraforgómag 0,5 (p)

repcemag 0,5 (p)

szójabab

mustármag

gyapotmag

egyéb 0,1 (*) (p) 0,02 (*) (p)

5. Burgonya 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p)

újburgonya

áruburgonya

6. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen,
Camellia sinensis)

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

7. Komló (szárított), beleértve a komlólabdacsot és a sűrí-
tetlen port

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

(*) Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
(p) Ideiglenes megengedett legmagasabb szermaradványérték a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjával összhangban.

Amennyiben nem módosítják, ez az érték 2009. szeptember 13-án válik véglegessé.
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