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Torjunta-ainejäämiä koskeva lainsäädäntö: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0396:FI:NOT 

 

 

Liite I ja sen säädökset/muutokset 
 

linkki 

Komission asetus (EU) N:o 752/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 

2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
396/2005 liitteen I korvaamisesta 

 

pdf 

Komission asetus (EU) N:o 212/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 

2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteen I korvaamisesta siltä osin kuin on kyse kyseiseen 

liitteeseen kuuluvia tuotteita koskevista lisäyksistä ja muutoksista 
ETA:n kannalta merkityksellinen teksti 

pdf 

 

Komission asetus (EU) N:o 600/2010, annettu 8 päivänä heinäkuuta 

2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lisäyksistä ja 

muutoksista esimerkkeihin sukua olevista lajikkeista tai muista 
tuotteista, joihin sovelletaan samaa jäämien enimmäismäärää 

pdf 

Komission asetus (EY) N:o 178/2006, annettu 1 päivänä helmikuuta 

2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 muuttamisesta liitteen I vahvistamiseksi niiden 

elintarvikkeiden ja rehujen luetteloimiseksi, joihin torjunta-

ainejäämien enimmäismääriä sovelletaan 

pdf 
 

Liitteet II, III, IV ja V ja niiden säädökset/muutokset 
 

linkki 

Komission asetus (EU) N:o 737/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 

2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 2-

fenyylifenolin, klormekvatin, syflufenamidin, syflutriinin, dikamban, 

fluopikolidin, flutriafolin, fosetyylin, indoksakarbin, isoprotiolaanin, 

mandipropamidin, metaldehydin, metkonatsolin, fosmetin, 

pikloraamin, propytsamidin, pyriproksifeenin, saflufenasilin, 

spinosadin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä 

pdf 
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tuotteissa tai niiden pinnalla 

Komission asetus (EU) N:o 703/2014, annettu 19 päivänä kesäkuuta 

2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

asibentsolaari-s-metyylin, etoksikiinin, flusilatsolin, isoksaflutolin, 

molinaatin, propoksikarbatsonin, pyraflufeenietyylin, kinoklamiinin ja 

varfariinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden 

pinnalla 

pdf 

Komission asetus (EU) N:o 617/2014, annettu 3 päivänä kesäkuuta 

2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

etoksisulfuronin, metsulfuronimetyylin, nikosulfuronin, prosulfuronin, 

rimsulfuronin, sulfosulfuronin ja tifensulfuronimetyylin jäämien 
enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 

pdf 

Komission asetus (EU) N:o 588/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 

2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

appelsiiniöljyn, Phlebiopsis gigantea -tehoaineen, gibberelliinihapon, 

Paecilomyces fumosoroseus -tehoaineen kannan FE 9901, Spodoptera 

littoralis -monisärmiöviruksen, Spodoptera exigua -

monisärmiöviruksen, Bacillus firmus I-1582 -tehoaineen, S-

abskissihapon, L-askorbiinihapon ja Helicoverpa armigera -

monisärmiöviruksen jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai 
niiden pinnalla 

pdf 

Komission asetus (EU) N:o 491/2014, annettu 5 päivänä toukokuuta 

2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

ametoktradiinin, atsoksistrobiinin, sykloksidiimin, syflutriinin, 

dinotefuraanin, fenbukonatsolin, fenvaleraatin, fludioksonilin, 

fluopyramin, flutriafolin, fluksapyroksadin, glufosinaattiammoniumin, 

imidaklopridin, indoksakarbin, MCPA:n, metoksifenosidin, 

pentiopyradin, spinetoramin ja trifloksistrobiinin jäämien 
enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 

pdf 

Komission asetus (EU) N:o 398/2014, annettu 22 päivänä huhtikuuta 

2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

bentiavalikarbin, syatsofamidin, syhalofoppi-butyylin, 

forklorfenuronin, pymetrotsiinin ja siltiofamin jäämien 

enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 

pdf 

Komission asetus (EU) N:o 364/2014, annettu 4 päivänä huhtikuuta 

2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

fenpyroksimaatin, flubendiamidin, isopyratsaamin, 

kresoksiimimetyylin, spirotetramaatin ja tiaklopridin jäämien 
enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 

pdf 

Komission asetus (EU) N:o 318/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 

2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

pdf 
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fenarimolin, metaflumitsonin ja teflubentsuronin jäämien 

enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 

Komission asetus (EU) N:o 289/2014, annettu 21 päivänä maaliskuuta 

2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

foramsulfuronin, atsimsulfuronin, jodosulfuronin, oksasulfuronin, 

mesosulfuronin, flatsasulfuronin, imatsosulfuronin, propamokarbin, 

bifenatsaatin, klooriprofaamin ja tiobenkarbin jäämien 
enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 

pdf 

 

Komission asetus (EU) N:o 87/2014, annettu 31 päivänä tammikuuta 

2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on 

kyse asetamipridin, butraliinin, klooritoluronin, daminotsidin, 

isoproturonin, pikoksistrobiinin, pyrimetaniilin ja trineksapakin 

jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 
ETA:n kannalta merkityksellinen teksti 

 

 

pdf 
 

 

Komission asetus (EU) N:o 79/2014, annettu 29 päivänä tammikuuta 

2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on 

kyse bifenatsaatin, klorprofaamin, esfenvaleraatin, fludioksonilin ja 

tiobenkarbin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden 
pinnalla ETA:n kannalta merkityksellinen teksti 

 

 

pdf 

 

 

Komission asetus (EU) N:o 61/2014, annettu 24 päivänä tammikuuta 

2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

syromatsiinin, fenpropidiinin, formetanaatin, oksamyylin ja 

tebukonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden 
pinnalla ETA:n kannalta merkityksellinen teksti 

 

pdf 

 

Komission asetus (EU) N:o 51/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 

2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

dimetomorfin, indoksakarbin ja pyraklostrobiinin jäämien 

enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ETA:n 
kannalta merkityksellinen teksti 

 

pdf 

 

 

Komission asetus (EU) N:o 36/2014, annettu 16 päivänä tammikuuta 

2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

aminopyralidin, klorantraniiliproolin, syflufenamidin, mepikvatin, 

metalaksyyli-M:n, propamokarbin, pyriofenonin ja kinoksifeenin 

jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 

 

pdf 
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ETA:n kannalta merkityksellinen teksti 

 

Komission asetus (EU) N:o 1317/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 

2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on 

kyse 2,4-D:n, beflubutamidin, syklanilidin, dinikonatsolin, 

florasulaamin, metolakloorin ja S-metolakloorin sekä milbemektiinin 

jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 
ETA:n kannalta merkityksellinen teksti 

 

 

pdf 

 

Komission asetus (EU) N:o 1138/2013, annettu 8 päivänä marraskuuta 

2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on 

kyse bitertanolin, klorfenvinfossin, dodiinin ja vinklotsoliinin jäämien 

enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ETA:n 
kannalta merkityksellinen teksti 

 

 

pdf 

 

Komission asetus (EU) N:o 1004/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 

2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

8-hydroksikinoliinin, syprokonatsolin, syprodiniilin, fluopyramin, 

nikotiinin, pendimetaliinin, pentiopyradin ja trifloksistrobiinin jäämien 

enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ETA:n 
kannalta merkityksellinen teksti 

 

pdf 

 

Komission asetus (EU) N:o 834/2013, annettu 30 päivänä elokuuta 

2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

asekvinosyylin, biksafeenin, diatsinonin, difenokonatsolin, 

etoksatsolin, fenheksamidin, fludioksonilin, isopyratsaamin, lambda-

syhalotriinin, profenofossin ja protiokonatsolin jäämien 

enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ETA:n 
kannalta merkityksellinen teksti 

 

 

pdf 

 

Komission asetus (EU) N:o 777/2013, annettu 12 päivänä elokuuta 

2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on 

kyse klodinafopin, klomatsonin, diuronin, etalfluraliinin, ioksiniilin, 

iprovalikarbin, maleiinihydratsidin, mepanipyriimin, metkonatsolin, 

prosulfokarbin ja tepraloksidimin jäämien enimmäismääristä tietyissä 

tuotteissa tai niiden pinnalla ETA:n kannalta merkityksellinen teksti 

 

pdf 

 

Komission asetus (EU) N:o 772/2013, annettu 8 päivänä elokuuta 

2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on 

 

pdf 
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kyse difenyyliamiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa 

tai niiden pinnalla ETA:n kannalta merkityksellinen teksti 

 

 

Komission asetus (EU) N:o 668/2013, annettu 12 päivänä heinäkuuta 

2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

2,4-DB:n, dimetomorfin, indoksakarbin ja pyraklostrobiinin jäämien 

enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ETA:n 
kannalta merkityksellinen teksti 

 

pdf 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 667/2013, annettu 12 

päivänä heinäkuuta 2013, diklatsuriilin hyväksymisestä 

kananuorikoiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Eli Lilly and 

Company Ltd.) ja asetuksen (EY) N:o 162/2003 kumoamisesta 

pdf 

 

Komission asetus (EU) N:o 500/2013, annettu 30 päivänä toukokuuta 

2013, Euroopan parlamentin ja neuvostona asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on 

kyse asetamipridin, tehoaineen Adoxophyes orana granulovirus – 

kanta BV-0001, atsoksistrobiinin, klotianidiinin, fenpyratsamiinin, 

heptamaloksyloglukaanin, metrafenonin, tehoaineen Paecilomyces 

lilacinus – kanta 251, propikonatsolin, kvitsalofoppi-P:n, 

spiromesifeenin, tebukonatsolin, tiametoksamin ja kesäkurpitsan 

keltamosaiikkiviruksen – heikko kanta jäämien enimmäismääristä 

tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ETA:n kannalta merkityksellinen 

teksti 

 

pdf 

 

Komission asetus (EU) N:o 293/2013, annettu 20 päivänä maaliskuuta 

2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

emamektiinibentsoaatin, etofenproksin, etoksatsolin, flutriafolin, 

glyfosaatin, fosmetin, pyraklostrobiinin, spinosadin ja spirotetramaatin 

jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 
ETA:n kannalta merkityksellinen teksti 

 

pdf 
 

 

Komission asetus (EU) N:o 251/2013, annettu 22 päivänä maaliskuuta 

2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

aminopyralidin, bifenatsaatin, kaptaanin, fluatsinamin, fluopikolidin, 

folpetin, kresoksiimi-metyylin, pentiopyradin, prokinatsidin, 

pyridaatin ja tembotrionin jäämien enimmäismääristä tietyissä 

tuotteissa tai niiden pinnalla ETA:n kannalta merkityksellinen teksti 

 

pdf 

 

Komission asetus (EU) N:o 241/2013, annettu 14 päivänä maaliskuuta 

2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

klorantraniiliproolin, fludioksoniilin ja proheksadionin jäämien 

enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ETA:n 

 

pdf 
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Komission asetus (EU) N:o 897/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 

2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

asibentsolaari-s-metyylin, amisulbromin, syatsofamidin, 

diflufenikaanin, dimoksistrobiinin, metoksifenotsidin ja nikotiinin 
jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla  

 

 

 

pdf 

 

Komission asetus (EU) N:o 899/2012, annettu 21 päivänä syyskuuta 

2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

asefaatin, alakloorin, anilatsiinin, atsosyklotiinin, benfurakarbin, 

butylaatin, kaptafolin, karbaryylin, karbofuraanin, karbosulfaanin, 

kloorifenapyrin, klortaalidimetyylin, klortiamidin, syheksatiinin, 

diatsinonin, diklobeniilin, dikofolin, dimetipiinin, dinikonatsolin, 

disulfotonin, fenitrotionin, flufentsiinin, furatiokarbin, 

heksakonatsolin, laktofeenin, meproniilin, metamidofossin, 

metopreenin, monokrotofossin, monuronin, oksikarboksiinin, 
oksidemetonimetyylin, metyyliparationin, foraatin, fosalonin,  

prokymidonin, profenofossin, propakloorin, quincloracin, 

kvintotseenin, tolyylifluanidin, triklorfonin, tridemorfin ja trifluraliinin 

jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla sekä 

kyseisen asetuksen muuttamisesta vahvistamalla liite V, jossa 

luetellaan oletusarvot  

 

 

 

 

 

pdf 

 

Komission asetus (EU) N:o 592/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 

2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

bifenatsaatin, kaptaanin, syprodiniilin, fluopikolidin, heksitiatsoksin, 

isoprotiolaanin, metaldehydin, oksadiksyylin ja fosmetin jäämien 

enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla  

 

 

 

pdf 

 

kannalta merkityksellinen teksti 

 

Komission asetus (EU) N:o 35/2013, annettu 18 päivänä tammikuuta 

2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

dimetomorfin, indoksakarbin, pyraklostrobiinin ja trifloksistrobiinin 

jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti 

 

pdf 

 

Komission asetus (EU) N:o 34/2013, annettu 16 päivänä tammikuuta 

2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on 

kyse 2-fenyylifenolin, ametoktradiinin, Aureobasidium pullulansin 

kantojen DSM 14940 ja DSM 14941, syprokonatsolin, 

difenokonatsolin, ditiokarbamaattien, folpetin, propamokarbin, 

spinosadin, spirodiklofeenin, tebufenpyradin ja tetrakonatsolin 

jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti 

 

pdf 
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Komission asetus (EU) N:o 556/2012, annettu 26 päivänä kesäkuuta 

2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

spinosadin jäämien enimmäismääristä vadelmissa tai niiden pinnalla  

 

 

 

pdf 

 

 

Komission asetus (EU) N:o 473/2012, annettu 4 päivänä kesäkuuta 

2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

spinetoramin (XDE-175) jäämien enimmäismääristä tietyissä 
tuotteissa_tai_niiden_pinnalla  

 

 

pdf 

 

 

Komission asetus (EU) N:o 441/2012, annettu 24 päivänä toukokuuta 

2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

bifenatsaatin, bifentriinin, boskalidin, kadusafossin, 

kloroantraniiliprolin, klorotaloniilin, klotianidiinin, syprokonatsolin, 

deltametriinin, dikamban, difenokonatsolin, dinokappin, etoksatsolin, 

fenpyroksimaatin, flubendiamidin, fludioksoniilin, glyfosaatin, 

metalaksyyli-M:n, meptyylidinokappin, novaluronin, tiametoksaamin 

ja triatsofossin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden 

pinnalla  
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Komission asetus (EU) N:o 322/2012, annettu 16 päivänä huhtikuuta 

2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

klopyralidin, dimetomorfin, fenpyratsamiinin, folpetin ja 

pendimetaliinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai 
niiden_pinnalla 
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Komission asetus (EU) N:o 270/2012, annettu 26 päivänä maaliskuuta 

2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

amidosulfuronin, atsoksistrobiinin, bentatsonin, biksafeenin, 

syprokonatsolin, fluopyramin, imatsapikin, malationin, 

propikonatsolin ja spinosadin jäämien enimmäismääristä tietyissä 
tuotteissa_tai_niiden_pinnalla  
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Komission asetus (EU) N:o 978/2011, annettu 3 päivänä lokakuuta 

2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

asetamipridin, bifenyylin, kaptaanin, kloroantraniiliprolin, 

syflufenamidin, symoksaniilin, diklorproppi-P:n, difenokonatsolin, 

dimetomorfin, ditiokarbamaattien, epoksikonatsolin, etefonin, 

flutriafolin, fluksapyroksadin, isopyratsaamin, propamokarbin, 

pyraklostrobiinin, pyrimetaniilin ja spirotetramaatin jäämien 

enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla  
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Komission asetus (EU) N:o 813/2011, annettu 11 päivänä elokuuta 

2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

asekvinosyylin, emamektiinibentsoaatin, etametsulfuronimetyylin, 

flubendiamidin, fludioksoniilin, kresoksiimimetyylin, 

metoksifenosidin, novaluronin, tiaklopridin ja trifloksistrobiinin 
jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla  
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Komission asetus (EU) N:o 812/2011, annettu 10 päivänä elokuuta 

2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

dimetomorfin, fluopikolidin, mandipropamidin, metrafenonin, 

nikotiinin ja spirotetramaatin jäämien enimmäismääristä tietyissä 
tuotteissa tai niiden pinnalla  
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Komission asetus (EU) N:o 559/2011, annettu 7 päivänä kesäkuuta 

2011,  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

kaptaanin, karbendatsiimin, kyromatsiinin, etefonin, fenamifossin, 

tiofanaattimetyylin, triasulfuronin ja tritikonatsolin jäämien 
enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla  

 

 

pdf 

 

Komission asetus (EU) N:o 524/2011, annettu 26 päivänä toukokuuta 

2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

bifenyylin, deltametriinin, etofumesaatin, isopyratsaamin, 

propikonatsolin, pymetrotsiinin, pyrimetaniilin ja tebukonatsolin 
jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla  
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Komission asetus (EU) N:o 520/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 

2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

benalaksyylin, boskalidin, buprofetsiinin, karbofuraanin, 

karbosulfaanin, sypermetriinin, fluopikolidin, heksitiatsoksin, 

indoksakarbin, metaflumitsonin, metoksifenosidin, parakvatin, 

prokloratsin, spirodiklofeenin, protiokonatsolin ja tsoksamidin jäämien 

enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla  
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Komission asetus (EU) N:o 508/2011, annettu 24 päivänä toukokuuta 

2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

abamektiinin, asetamipridin, syprodiniilin, difenokonatsolin, 

dimetomorfin, fenheksamidin, prokinatsidin, protiokonatsolin, 

pyraklostrobiinin, spirotetramaatin, tiaklopridin, tiametoksamin ja 

trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai 

niiden pinnalla  
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Komission asetus (EU) N:o 460/2011, annettu 12 päivänä toukokuuta 

2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
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396/2005 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

kloroantraniiliprolin (DPX E-2Y45) jäämien enimmäismäärästä 
porkkanoissa tai niiden pinnalla  

 

Komission asetus (EU) N:o 310/2011, annettu 28 päivänä maaliskuuta 

2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

aldikarbin, bromopropylaatin, klorfenvinfossin, endosulfaanin, 

EPTC:n, etionin, fentionin, fomesafeenin, metabentstiatsuronin, 

metidationin, simatsiinin, tetradifonin ja triforiinin jäämien 

enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla  
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Komission asetus (EU) N:o 893/2010, annettu 8 lokakuuta 2010, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 

liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asekvinosyylin, 

bentatsonin, karbendatsiimin, syflutriinin, fenamidonin, fenatsakiinin, 

flonikamidin, flutriafolin, imidaklopridin, ioksiniilin, metkonatsolin, 

protiokonatsolin, tebufenotsidin ja tiofanaattimetyylin jäämien 
enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla  
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Komission asetus (EU) N:o 765/2010, annettu 25 päivänä elokuuta 

2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

klorotaloniilin, klotianidiinin, difenokonatsolin, fenheksamidin, 

flubendiamidin, nikotiinin, spirotetramaatin, tiaklopridin ja 

tiametoksamin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden 

pinnalla  
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Komission asetus (EU) N:o 750/2010, annettu 7 päivänä heinäkuuta 

2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

tiettyjen torjunta-aineiden jäämien enimmäismääristä tietyissä 
tuotteissa tai niiden pinnalla  
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Komission asetus (EU) N:o 459/2010, annettu 27 toukokuuta 2010, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 

liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen 

torjunta-aineiden jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai 

niiden pinnalla  
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Komission asetus (EU) N:o 304/2010, annettu 9 päivänä huhtikuuta 

2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 2-

fenyylifenolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden 
pinnalla  
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Komission asetus (EY) N:o 1097/2009, annettu 16 päivänä 

marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
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N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta tietyissä tuotteissa tai niiden 

pinnalla olevien dimetoaatin, etefonin, fenamifossin, fenarimolin, 

metamidofossin, metomyylin, ometoaatin, oksidemetonimetyylin, 

prokymidonin, tiodikarbin ja vinklotsoliinin jäämien enimmäismäärien 
osalta 

 

Komission asetus (EY) N:o 1050/2009, annettu 28 päivänä lokakuuta 

2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

atsoksistrobiinin, asetamipridin, klomatsonin, syflufenamidin, 

emamektiinibentsoaatin, famoksadonin, fenbutatinaoksidin, 

flufenoksuronin, fluopikolidin, indoksakarbin, ioksiniilin, 

mepanipyriimin, protiokonatsolin, pyridalyylin, tiaklopridin ja 

trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai 
niiden pinnalla 
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Komission asetus (EY) N:o 822/2009, annettu 27 päivänä elokuuta 

2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

atsoksistrobiinin, atratsiinin, klormekvatin, syprodiniilin, 

ditiokarbamaattien, fludioksonilin, fluroksipyyrin, indoksakarbin, 

mandipropamidin, kaliumtrijodidin, spirotetramaatin, tetrakonatsolin 

ja tiraamin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden 
pinnalla 
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Komission asetus (EY) N:o 256/2009, annettu 23 päivänä maaliskuuta 

2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

atsoksistrobiinin ja fludioksonilin jäämien enimmäismääristä tietyissä 

tuotteissa tai niiden pinnalla  

Korjaus: 
Oikaistaan Komission asetus (EY) N:o 256/2009, annettu 23 päivänä 

maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

atsoksistrobiinin ja fludioksonilin jäämien enimmäismääristä tietyissä 

tuotteissa tai niiden pinnalla  
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Komission asetus (EY) N:o 839/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 

2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 muuttamisesta torjunta-ainejäämien enimmäismääriä 

tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla koskevien liitteiden II, III ja IV 
osalta 
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Komission asetus (EY) N:o 149/2008, annettu 29 päivänä tammikuuta 

2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 muuttamisesta sen liitteen I kattamien tuotteiden jäämien 

enimmäismääriä koskevien liitteiden II, III ja IV vahvistamiseksi. EU 
asetukseen 149/2008 on tullut korjaus liitteeseen II.30.7.2008  

32008R0149R(03) 
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Oikaistaan Komission asetus (EY) N:o 149/2008, annettu 29 päivänä 

tammikuuta 2008 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 396/2005 muuttamisesta sen liitteen I kattamien tuotteiden 

jäämien enimmäismääriä koskevien liitteiden II, III ja IV 
vahvistamiseksi 

oikaisu 

Ns. perussäädös EC No 396/2005 ja sen muutokset 
 

linkki 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, 

annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien 

enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa 

tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY 

muuttamisestax(konsolidoitu_29.7.2010) 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 299/2008, 

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, torjunta-ainejäämien 

enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa 

tai niiden pinnalla annetun asetuksen (EY) N:o 396/2005 

muuttamisesta komissiolle siirretynxtäytäntöönpanovallanxosalta 
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Liite VII ja sen säädökset 

 

linkki 

 

Komission asetus (EY) N:o 260/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 

2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

396/2005 muuttamisesta laatimalla liite VII, jossa luetellaan 

sadonkorjuun jälkeistä kaasutusaineella käsittelyä koskevan 
poikkeuksen piiriin kuuluvat tehoaine/tuote-yhdistelmät  

 

 

pdf 

 

 

Yksittäiset torjunta-aineiden ja elintarvikkeiden enimmäismäärät haetaan Euroopan Yhteisöjen komission tiedostosivuilta 

klikkaamalla seuraavaa linkkiä (Control + klik)  

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/index_en.htm 

 

Mene: ”Database on Pesticide MRLs � � alitse kieli �

kirjoittamalla sen nimi ylävalikkoon � �

ylävalikkoon � -iä) haet � n ”Search 

current MRL” � -t) ilmestyvät ruutuun.  

 

 

2. Lastenruokia koskevat säädökset  
- KTMa 1215/2007; 7.12.2007 lastenruokien torjunta-ainejäämistä  

- KTMa 1216/2007; 7.12.2007: äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta  

 

3. Näytteenottomenettelyt hedelmien, vihannesten sekä viljojen, munien ja munavalmisteiden torjunta-ainejäämien 

virallisessa valvonnassa:  

 

- KTMa 475/2003; 10.6.2003 näytteenottomenettelyistä hedelmien, vihannesten sekä viljojen, munien ja 

munavalmisteiden torjunta-ainejäämien virallisessa valvonnassa  

Voimaansaatettu direktiivi:  

2002/63/EY; EYVL N:o L 187, 16.7.2002, s. 30 ja EUVL N:o 110, 3.5.2003  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:240:0009:0010:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0396:20100729:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0016:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0067:0071:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:076:0031:0032:FI:PDF
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/index_en.htm
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071215?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=1215%2F2007
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071216?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=1216%2F2007
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030475
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2002/l_187/l_18720020716fi00300043.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2003/l_110/l_11020030503fi00180032.pdf


 

 

4. Yhteisöjen valvontasuositus  

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1274/2011, annettu 7 päivänä joulukuuta 2011, unionin yhteensovitetusta 

monivuotisesta valvontaohjelmasta vuosiksi 2012, 2013 ja 2014 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla 

olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-

ainejäämille altistumisen arvioimiseksi ETA:n kannalta merkityksellinen teksti  

Komission asetus (EU) N:o 915/2010, annettu 12 päivänä lokakuuta 2010, unionin yhteensovitetusta monivuotisesta 

valvontaohjelmasta vuosiksi 2011, 2012 ja 2013 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien 

torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille 

altistumisen arvioimiseksi  

Komission asetus (EY) N:o 1213/2008, annettu 5 päivänä joulukuuta 2008, yhteensovitetusta monivuotisesta yhteisön 

valvontaohjelmasta vuosiksi 2009, 2010 ja 2011 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien 

torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille 

altistumisen arvioimiseksi  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:325:0024:0043:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:269:0008:0018:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0009:0017:FI:PDF


Komission asetus (EY) N:o 901/2009, annettu 28 päivänä syyskuuta 2009, yhteensovitetusta monivuotisesta yhteisön 

valvontaohjelmasta vuosiksi 2010, 2011 ja 2012 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien 

torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille 

altistumisen arvioimiseksi  

 

5. Yhteisöjen tehostetun valvonnan asetus 

 

EU:n tehovalvonta-asetus (669/2009) määrittelee tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuonnin 

tehostetusta virallisesta valvonnasta. Asetuksen liitteessä I on lueteltu valvottavat tuotteet, alkuperämaat, tullinimikkeet, 

tutkimusaiheet ja tarkastusfrekvenssit. Asetuksessa on velvoitteita mm. tiettyjen maiden tuotteiden 

kasvinsuojeluainejäämien valvontaan.  

 

EU:n tehovalvonta-asetus (EU) No 669/2009 ja sen täytäntöönpanoasetus on (EU) No 799/2011   
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