
A BIZOTTSÁG 2005/46/EK IRÁNYELVE

(2005. július 8.)

a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek az amitráz
maximális szermaradványértéke tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legma-
gasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelvre (1) és külö-
nösen 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 irány-
elvre (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 meghatá-
rozásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1) Az amitráz elnevezésű meglévő hatóanyagot a 2004/141/EK (4) bizottsági határozat értelmében nem
vették fel a 91/414/EGK irányelv (5) I. mellékletébe. Az említett határozat előírja, hogy az ezt a
hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használata a Közösségben a továbbiakban nem engedé-
lyezett, kivéve bizonyos korlátozott számú felhasználási területet, amelyeken jelenleg nincs más
lehetőség (nem helyettesíthető alkalmazások).

(2) Az (1) preambulumbekezdésben említett bizottsági határozat fokozatos megszüntetési időszakot
engedélyezett, ezért helyénvaló, hogy a Közösségben az érintett anyag használatának tekintetében
fennálló tilalomra alapozott maximális szermaradványérték csak az anyagra vonatkozó fokozatos
megszüntetési időszak leteltével alkalmazható.

(3) Az állatgyógyászati felhasználásból eredő szermaradványok tekintetében az amitráz maximális szer-
maradvány értékeit az állati termékek vonatkozásában a 2377/90/EK tanácsi rendelet (6) keretében
határozták meg. A fent említett maximális szermaradvány értékeket helyénvaló ebben az irányelvben
figyelembe venni.

(4) A közösségi maximális szermaradvány értékeket és a Codex Alimentarius (7) által javasolt értékeket
hasonló eljárásokat követve értékelték és állapították meg. Az amitrázra vonatkozóan a Codex-ben
korlátozott számú maximális szermaradványérték szerepel. Az ezen irányelvben megállapított maxi-
mális szermaradványértékek meghatározása során a fent említett maximális szermaradványértékeket
figyelembe vették. A közeljövőben visszavonásra javasolandó Codex maximális szermaradványérté-
keket nem vették figyelembe. A Codex maximális szermaradványértékek alapján meghatározott maxi-
mális szermaradványértékeket a fogyasztók számára jelentett kockázat szempontjából értékelték, a
fogyasztók szempontjából kockázat nem áll fenn.
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(5) Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók ne legyenek kitéve a növényvédő szerek tiltott
használatából eredő szermaradványok hatásának, a maximális szermaradványértékeket a vonatkozó
termék/peszticid kombinációkra az analitikailag kimutatható legalacsonyabb értéken kell meghatá-
rozni.

(6) Ezért az amitráz használata miatt keletkező, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irány-
elvek mellékleteiben szereplő peszticidmaradványok közül több módosítása szükségessé vált az ezekre
vonatkozó használati tilalom megfelelő felügyeletének és ellenőrzésének, valamint a fogyasztók védel-
mének érdekében.

(7) A 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelv vonatkozó mellékleteit ezért ennek megfe-
lelően módosítani kell.

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

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 86/362/EGK irányelv II. mellékletének A. részében a következő sor módosul:

Peszticid-szermaradvány Maximális érték (mg/kg)

„Amitráz, ideértve a 2,4 dimetilanilin összetevőt tartal-
mazó anyagcseretermékeket amitrázként kifejezve

0,05 (*) gabonafélék

(*) az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.”

2. cikk

A 86/363/EGK irányelv II. mellékletének B. részében a következő sorok módosulnak:

Peszticid-szermaradvány Maximális érték (mg/kg)

Húsban, beleértve a zsírt is,
húsból készült termékekben,
melléktermékekben és állati
eredetű zsírokban az I.
mellékletben felsoroltak
szerint, a következő KN-
kódok alatt: 0201, 0202,
0203, 0204, 0205 00 00,
0206, 0207, ex 0208,

0209 00, 0210, 1601 00 és
1602

Az 1. mellékletben felsorolt
tejben és tejtermékekben a
következő KN-kódok alatt:
0401, 0402, 0405 00 és

0406

Az 1. mellékletben felsorolt
héjas friss tojásban, madárto-
jásban és tojássárgájában a
következő KN-kódok alatt:

0407 00 és 0408

„Amitráz, ideértve a 2,4
dimetilanilin összetevőt
tartalmazó anyagcseretermé-
keket amitrázként kifejezve

0,05 (*), Szárnyasok 0,01 (*)

(*) az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.”

3. cikk

A 90/642/EGK irányelv II. mellékletében az amitrázra meghatározott maximális peszticid szermaradvány-
értékek helyébe az ezen irányelv mellékletében meghatározott értékek lépnek.

4. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2006. január 9-ig elfogadják és közzéteszik azokat a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Hala-
déktalanul tájékoztatják a Bizottságot e rendelkezések szövegéről, valamint megküldenek számára egy
megfelelési táblázatot ennek az irányelvnek a rendelkezései és az általuk kibocsátott nemzeti rendelkezések
közötti megfelelésről.
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Ezeket a rendelkezéseket 2007. január 10-től kell alkalmazni.

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

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguk azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv
által szabályozott területen fogadtak el.

5. cikk

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

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 8-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

Termékcsoportok vagy példák egyes termékekre, amelyekre vonatkozik a maximális szermaradvány érték

Amitráz, ideértve a 2,4
dimetilanilin összetevőt
tartalmazó anyagcsereter-
mékeket amitrázként

kifejezve

„1. Friss, szárított vagy nyers gyümölcs, fagyasztással tartósítva, cukor hozzáadása
nélkül; héjas gyümölcsűek

0,05 (*)

i. CITRUSFÉLÉK

Grapefruit

Citrom

Zöld citrom

Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)

Narancs

Pomelo

Egyéb

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

Mandula

Brazil dió

Kesudió

Gesztenye

Kókuszdió

Mogyoró

Makadám dió

Pekándió

Fenyőmag

Pisztácia

Dió

Egyéb

iii. ALMATERMÉSŰEK

Alma

Körte

Birsalma

Egyéb

iv. CSONTHÉJASOK

Kajszibarack

Cseresznye

Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)

Szilva

Egyéb

v. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK

a) Csemege- és borszőlő

Csemegeszőlő

Borszőlő

b) Eper (termesztett)

c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)

Szeder

Hamvas szeder

Málna (egy kaliforniai málnafaj)

Málna

Egyéb
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Termékcsoportok vagy példák egyes termékekre, amelyekre vonatkozik a maximális szermaradvány érték

Amitráz, ideértve a 2,4
dimetilanilin összetevőt
tartalmazó anyagcsereter-
mékeket amitrázként

kifejezve

d) Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)

Fekete áfonya

Tőzegáfonya

Ribizli (piros, fekete és fehér)

Pöszméte

Egyéb

e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcsök

vi. EGYÉB

Avokádó

Banán

Datolya

Füge

Kivi

Kamkvat

Licsi

Mangó

Olajbogyó

Golgotagyümölcs (passiógyümölcs)

Ananász

Gránátalma

Egyéb

2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított zöldségek 0,05 (*)

i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK

Cékla

Sárgarépa

Gumós zeller

Torma

Csicsóka

Paszternák

Petrezselyemgyökér

Retek

Saláta bakszakáll

Édesburgonya

Karórépa

Tarlórépa

Jamszgyökér

Egyéb

ii. HAGYMAFÉLÉK

Fokhagyma

Vöröshagyma

Mogyoróhagyma

Újhagyma

Egyéb

iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGFÉLÉK

a) Burgonyafélék

Paradicsom

Paprika

Padlizsán

Egyéb
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Termékcsoportok vagy példák egyes termékekre, amelyekre vonatkozik a maximális szermaradvány érték

Amitráz, ideértve a 2,4
dimetilanilin összetevőt
tartalmazó anyagcsereter-
mékeket amitrázként

kifejezve

b) Kabakosok – ehető héjúak

Uborka

Anguriauborka

Cukkíni

Egyéb

c) Kabakosok – nem ehető héjúak

Sárgadinnye

Tök

Görögdinnye

Egyéb

d) Csemege kukorica

iv. KÁPOSZTAFÉLÉK

a) Virágjukért termesztett káposztafélék

Brokkoli

Karfiol

Egyéb

b) Fejesedő káposztafélék

Kelbimbó

Fejeskáposzta

Egyéb

c) Leveles káposztafélék

Kínai kel

Kel

Egyéb

d) Karalábé

v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK

a) Salátafélék

Zsázsa

Galambbegy saláta

Fejes saláta

Keszegsaláta

Egyéb

b) Spenótfélék

Spenót

Mangold

Egyéb

c) Vízitorma

d) Cikóriasaláta

e) Fűszernövények

Turbolya

Metélőhagyma

Petrezselyem

Zellerlevél

Egyéb

vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)

Bab (hüvellyel)

Bab (hüvely nélkül)

Borsó (hüvellyel)

Borsó (hüvely nélkül)

Egyéb
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Termékcsoportok vagy példák egyes termékekre, amelyekre vonatkozik a maximális szermaradvány érték

Amitráz, ideértve a 2,4
dimetilanilin összetevőt
tartalmazó anyagcsereter-
mékeket amitrázként

kifejezve

vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)

Spárga

Spanyol articsóka

Zeller

Édeskömény

Articsóka

Póréhagyma

Rebarbara

Egyéb

viii. GOMBÁK

a) Termesztett gombák

b) Vadon termő gombák

3. Hüvelyesek 0,05 (*)

Bab

Lencse

Borsó

Egyéb

4. Olajos magvak

Lenmag

Földimogyoró

Mák

Szezámmag

Napraforgómag

Repcemag

Szójabab

Mustármag

Gyapotmag 1 (x)

Egyéb 0,05 (*)

5. Burgonya 0,05 (*)

Újburgonya

Áru burgonya

6. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, a Camellia sinensis leve-
leiből)

0,1 (*)

7. Komló (szárított) beleértve a granulált és a be nem sűrített port 0,1 (*)

(*) az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.
(x) Amennyiben ezt az értéket nem erősítik meg vagy 2007. július 1-jei hatállyal egy irányelv módosítja azt, a megfelelő analitikailag

kimutatható legalacsonyabb értéket kell alkalmazni.”
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